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नगर कायपा लकाको कायालय 
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                       लमह  दाङ 
                        लुि बनी देश, नेपाल 

 
                नगर मखुको स देश 
रा  उप यकाको पमा प रिचत दाङ देउखरु  उप यकाको बचमा अवि थत लमह  नगरपा लका व. सं. २०७१ सालमा 

थापना भएको हो । यस नगरपा लकको आ थक, सामािजक तथा पवुाधार वकासका ला ग येक बष बा षक नी त, बजेट 
तथा काय म काय वयन हदैु आएको छ। नेपालको सं वधान २०७२, थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, सावज नक 

ख रद ऐन २०६३,आथक काय व ध तथा वि य उ रदा यश व ऐन २०७६ तथा नगरपा लकाको बा षक नी त तथा 

काय मको अ धनमा र ह व भ  सावज नक सेवाह  वाह ग रदै आएको छ । 

आ.व. ०७८÷०७९ मा यस नगरपा लकाबाट संचालन तथा स पादन भएका याकलापह , व भ  वडा कायलय तथा 

शाखाह बाट ा  भएका ववरणह लाई ए ककृत ग र गती तवेदनका पमा तयार पा रएको छ। यसर  तयार पा रएको 

बा षक गतीलाई म त २०७९÷०४ ÷१२ गते भएको नगर तर य साविज नक सनुवुाई काय ममा ततु ग रएको छ। 

यस ववरणले यस नगरपा लकाबाट वाह भएका र हनुे सेवाह लाई थप पारदश , उ रदायी बनाउन मह वपणु योगदान 

पयुाउने कुरामा म व त छु । ततु बषयमा आ.व ०७८÷०७९ मा यस नगरपा लकाबाट संचालन भएका योजनाह  

तथा मह वपण कायह , खच ववरण, ा  उपलि धह  समे टएको छ । यस तवेदनले ाय: सबै े  तथा व तगुत 

आव यकता र व ीय यथाथलाई समे ने यास गरेको भएताप न सी मत समय तथा ोत साधनको सीमा भ  ग रएको 

अ ययन आफमा पूण हनु स दैन । यसलाई समय स दभ अनसुार नर तर प र कृत र प रमािजत गनपुन ह ता तरणको 

अव था, काय स पादन अव था र उपलि ध प न यसमा ततु ग रएको छ । 

वगतका आ थक बषह मा प न सावज नक सनुवुाई काय म तथा बा षक स म ा हनेु गरेको छ । गत आ थक बष देिख 

वा षक गती ववरण पिु तकाकै पमा तयार ग र आम नगरवासी बच सावज नक गद आईरहेको छ। यसले 

नगरपा लकाको बा षक ेपीत नी त तथा काय म र बा षक पमा स पा दत कामको भौ तक तथा व ीय उपल धी िच ण 

गन भएकाले थानीय सरकारको सावज नक सेवा वाहमा सरोकारवाला सवैलाई उपयोगी हनेु मैले व ास लएको छु । यस 

नगरपा लकाको समय परक ग तिशलताको ला ग साझा चासो, िच तन एवं मह वपण मागदशन दान गनहुनुे देय सबै 

नगरवासीह मा कृत ता य  गद नगरपा लकाको यो गती ववरण तयार गन स बि धत कमचार  प रवारमा ध यवाद 

ापन गदछु । 

                               जोगराज चौधर   
                                                                                       नगर मखु 
 

 



 
             लमह  नगरपा लका 

     नगर कायपा लकाको कायालय 

                           लमह  दाङ 
                            लुि बनी देश, नेपाल 

 
                नगर उप - मखुको स देश 
 
लमह  नगरपा लकाको आ थक वष २०७८/७९ मा भएका संपुण ग त व धह  समेटेर तयार गर एको यो पुि तका तयार गन 

पाउँदा अ य त खुशी लागेको छ । 

नेपालको सं वधान, २०७२ ले यव था गरेबमोिजम यस लमह  नगरपा लकामा हरेक वष बा षक नी त, बजेट तथा 

काय म नगरसभाबाट वीकृत भई योजना तथा काय मह  संचालन हदै आईरहेका छन ्। आ थक वष ०७८÷०७९ मा 

संचालन भएका स पण काय गतीलाई समावेश ग र बा षक ग त ववरण तयार ग रएको छ । 

रा यको पुन : संरचनाको शल शलामा था पत यस नगरपा लकाको यथाथ व यमान अव था झ काउने व तुि थती 

ववरण तयार ले नगरको वकासको वतमान अव थालाई च त गरेको छ । यस कायालयको सेवा वाहलाई नर तर र 

नय मत वनाउन सहयोग पुयाउन हुने आदरणीय जन त न ध यूह , कायालयका कमचार ह  साथै स पण 

सेवा ाह ह लाई म वशेष ध यबाद दन चाह छु । 

आ.व.२०७८/०७९ मा स पादन भएका काय ग तको ववरण सावज नक गनाले कायालयको सेवा वाहलाई पारदश , 

उ रदायी बनाउने छ । सामािजक, आ थक तथा पुवाधार वकासका े मा गरेका लगानीलाई त यांक य ढाँचामा एकृ कत 

गर  यो पुि तका तयार गर एको छ र यसले भ व यमा ग रने वकास नमाणका ग त व धह लाई माग दशनको पमा 

काम गनछ भ ने आशा लएको छु र आगामी दनमा यस नगरपा लकाबाट वाह ग रने सेवा थप भावकार  होस ्भ ने 

शुभकामना दन चाह छु । 

 

 
ल मी योगी  
नगर उप मखु 
 

 
 

 
 

 



               लमह  नगरपा लका                 

      नगर कायपा लकाको कायालय    

                            लमह  दाङ 
                             लुि बनी देश, नेपाल 

           मखु शासक य अ धकृतको भनाई 
थानीय सरकारको है सयतले लमह  नगरपा लकाले नगरवासीह को अव यकता र ाथ मकतामा रह  व भ  

सावज नक सेवाह  वाह ग ररहेको छ । उपल ध ोत तथा साधनको अ धकतम र मह म योग र प रचालन गर  सेवा 

वाह गन ु थानीय सरकारको दा य व हो। परदिशता, जवाफदे हता, उ रदा य व यसका मह वपण प ह  हनु । 

आ.व.२०७८÷०७९ को बा षक गती ववरण नगरवासी र यस नगरपा लकाको वकास यव थापन र ग तशीलतामा चासो 

तथा सरोकार रा हुनेु स ब  सबैका जानकार का ला ग कािशत ग रएको छ। 

नेपालको सं वधान २०७२ को धारा २३० मा नगरपा लकाले येक आ थक बषको आय र ययको अनमुान नगरसभाबाट 

पा रत गराउनपुन यव था छ। येक आ थक बषमा आय र ययको अनमुान, बा षक नी त तथा काय म पा रत भई सोह  

अनसुार व भ  काय मह  संचालन तथा स पादन भइरहेका छन।् आ.व. २०७८÷०७९ मा नगरपा लकाका व भ  

वडाह  तथा वषयगत शाखा उपशाखाह बाट स पादन भएका व भ  काय म तथा योजनाह को ववरण ए ककृत गर  

बा षक गती ववरण तयार ग रएको छ । 

आ.व.२०७८÷०७९ को ला ग संघीय सरकारबाट समानीकरण, शसत, समपरुक, वशेष अनदुान, राज व वाँडफाँड, देश 

सरकारबाट समानीकरण, शसत, समपरुक, वशेष अनदुान, राज व वाँडफाँडबाट तथा आ त रक आय गर  कुल बजेट . 

१,१५, ४७, १७,०००।- म ये कुल खच . ७७,९३,२७,७२४।-  हनु गएको छ । जनु ६७.४९ तशत हनु आउँछ 

। 

आ.व. २०७८÷०७९ मा स पा दत कायह मा पूवाधार वकास तफ ३४ क.मी सडक ाभेल ग रएको छ, ७.८ क.मी 

प ी नाला, २५ वटा क भट २ वटा पलु बनको छ । कर ब ३.९ क.मी सडक कालोप े ग रएको छ । टोल वकास 

सं था तथा उपभो ा स म तबाट ३२६ वटा योजना र ठे ा याबाट ३३ वटा योजना स प  भएका छन । यस 

अव धमा स प  भएका स पूण योजना तथा मह वपूण काय मह को गती ववरण यस बा षक पिु तकामा तत ग रएको 

छ । गती ववरण शाखागत पमा अलग अलग रािखएको हदुा अ ययन गन सहज हनेु अपे ा लएको छु । 

नगरपा लकाबाट आव धक पमा स पा दत कामह को यथाथपरक ववरणको पिु तका तयार ग र सबैको साम ु पि कएका 

छ । यस पिु तकामा मह वपूण त य एवम ् त यांक समावेश गन य  ग रएको छ । तथापी कािशत यस गती 

ववरणलाई त यांकको हसावले अझ बढ  समावेशी बनाउन तथा आम नाग रकको भावना र अपे ा समे न यान नपगेुको 

कुराह  हा ो सझुाव पे टका वा सामािजक स जाल माफत पृ पोषण दनभुई अगामी दनमा उिचत मागदशन दान ग र दन ु

हनेुछ भ े अपे ा स हत आम नगरबासी, जन त नधी यूह  र कमचार  प रवारमा हा दक आभार य  गद कृत ता ापन 

गदछु । ध यवाद । 

  गेहे  बहादर डाँगी 
मुख शासक य अ धकृत 



वषय - सूची 

.सं. शीषक पेज नं. 
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आ.व.२०७८।०७९ 
आ.व.०७८।०७९ मा भएका उपल धी मूलक कायह को ववरणः– 

१. राज  उप-शाखाः   

.स. आय िशषक 
ल य 

. 
राज  संकलन 

. 
ग त तशत कै 

१  एक कृत स प त कर 
                  

50,00,000.00 
          

2,80,890.08 ४३.६२   

२ भाडा तथा वहाल कर  
                  

40,00,000.00 
          

44,80,703.37 ११२.०२   

३  भमूी कर/  मालपोत 
                  

50,00,000.00 
          

27,86,543.75 ५५.७३   

४ 
 यवसाय दता / 

न वकरण 

                  
50,00,000.00 

          
39,07,070.00 ७८.१४   

५ 
सफा रस तथा 
ब सौनी  द तरु 

                
12,500,000.00 

          
91,03,290.00 ७२.८३   

६ सरसफाइ सेवा शु क 
                  

15,00,000.00 
          

14,27,309.00 ९५.१५   

७ न सा पास द तरु 
                  

25,00,000.00 
          

19,39,250.50 ७७.५७   

८ यि गत घटना दता 
                     

3,00,000.00 
             

6,43,300.00 २१४.४३   

९ नाता मािणत 
                     

2,00,000.00 
             

3,30,000.00 १६५   

१० व ापन द तरु 
                    

5,00,000.00 
             

5,31,000.00 १०६.२   

११ द ड ज रवाना 
                     

3,00,000.00 
          

12,15,970.36 ४०५.३२   

१२  अ य  / व वध द तरु 
                  

25,00,000.00 १,१८,३४,२८६.५६ ४७३.३७   

१३ 
ाकृ तक ोत 

(नद ज य पदाथ) 

                
8,00,00,000.00 ३,२५,३१,२८०.४० ४०.६६   



१४ 
मालपोत रिज ेसन बाट 
ा  

                
6,00,00,000.00 

        
2,84,30,634.60 ४७.३८   

१५ 
वन े बाट ा  
रोय ट   

                  
15,00,000.00 

               
82,950.00 ५.५३   

१६  
कवाडी तथा मतृ 
जीवज त ु नकासी कर  

                  
15,00,000.00 

          
22,04,013.00 १४६.९३   

१७  मनोर न कर 
                      

50,000.00 
                 

1,500.00 ३  

१८  सवार  साधन कर  
                     

5,00,000.00 ० ०  

१९ 
 नकासी कर नद ज य 
पदाथ 

                
1,00,00,000.00 

          
5२,५0,000.00 

५२.५  

२० 

 लगत संकलन 
भमूीह न तथा 
अ यि थत बसोवास 
ज गा वतरणबाट ा  
राज  

              
13,40,00,000.00 ० ०  

२१ 
 घर न सा 
अ भलेिखकरण 

                  
15,00,000.00 ० ०  

       ज मा 32,83,50,000 १०,८८,७९,९९१.६२ ३३.१६  

 
 वडा कायालय माफत कर िश ा काय म ९ वडामा संचालन ग रएको छ। 

 राज  संकलन सं लन कमचार को मता वकास स बि ध २ दने ता लम वडा कायालय 
नगरपा लकाका २५ जना कमचार लाइ  दान ग रएको छ। 

 आ. व. २०७८/ ०७९ मा सवै भ दा ब ढ कर तन र सवै भ दा छटो कर तन करदातालाइ स मान 
ग रएको छ। 

 सवै भ दा ब ढ कर तन करदाता फम  ी ओल  ए ो इ ड ज लमह   ३  र सवै भ दा छटो कर 
तन करदाता ी वरे  शाह  लमह  ५  लाई स मान ग रएको छ। 

 ९ वटा वडामा यवसाय घरदैलो दता नवीकरण अनगुमन  टोल  गठन दता नवीकरण िश वर संचालन 
ग रएको छ । 
 

 



   यवसाय घर दैलो दता नवीकरण िश वर संचालन  काय म ग त तपिशल वमोिजम र ो। 

.स. वडा कायालयको नाम दता (वटा) 

नवीकरण 

(वटा) संक लत राज  ज मा . कै फयत 

१ १ नं वडा कायालय   ६ ७ ६६,२००।००   

२ २ नं वडा कायालय   २७ १० ७७,८५०।००   

३ ३ नं वडा कायालय   ४६ २३ २,९०,४४०।००   

४ ४ नं वडा कायालय   २९ ९ ८२,७००।००   

५ ५ नं वडा कायालय   ४ १२ १,४०,०००।००   

६ ६ नं वडा कायालय   १० १६ १,०७,४००।००   

७ ७ नं वडा कायालय   १४ २ ३२,९००।००   

८ ८ नं वडा कायालय   ७ २ १७,८००।००   

९ ९ नं वडा कायालय   ३३ २० १,४३,३००।००   

ज मा  १७६ १०१ ९,५८,५९०।००   
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. वा य शाखा : 

.सं. ववरण व नयोिजत रकम 

 

भौ तक 
ग त 

खच रकम  

 

खच 
तशत 

कै 

१ वा य शाखा 
सशत 

४,९२,००,००० ८५% ४,६४,६३,८४४।९७ ८५.३९% 
 

 

२ वा य शाखा 
आ त रक  

४,००,४१,५७८ ६१% ८९,४५,८६२।०० २२.३४%  

 

 सामदुा यक म हला वा  य वयम से वकाह लाई सेवा वाहमा सहजताका ला ग नजह लाई 

अ त आब यक पन   साम ीह  झोला १ थान, छाता १ थान, टच लाईट १ थान, गु  ४ थान 

वतरण ग रएको छ । 

 ६० वष उमेर प ुग अबकासमा जान ला न ु भएका सामदुा यक म हला वा य वयम 

से वकाह लाई त यि  त  १ लाख १ हजारका दरले ज मा १४ जनालाई उहाँह को 

योगदान व प स मान प  स हत वदाई ग रएको छ। 

 यस पा लका अ तरगत रहेका २ वष मु नका स पणु बालबा लकाह लाई पणु खोप दलाई यस 

वष प न पा लका पणुखोप दगोपना तथा सु नि तता घोषणा ग रएको छ । 

 को भड १९ महामार लाई म यनजर गद यस पा लकामा बसोबास गन लि त उमेर समहुका 

नाग रकह लाई को भड १९  व को खोप शत तशत दान ग रएको छ । 

 यस वष देिख लाग ु भएको नयाँ टाईफाईड खोप लि त उमेर समहुका ( ५-१५ वष ) 

बालबा लकाह लाई खोप  शत तशत दान ग रएको छ ।  

 लमह  नगरपा लका वडा न ९ मा संचा लत नगर वा य के लाई पा लका ारा न मत आ नै 

भवनमा सेवा दान गन ग र यबि  थत ग रएको छ । 

 यस पा लका अ तगत रहेका ८७६ जना ७० वष मा थका ये  नाग रकह लाई घरमै वा य 

सेवा दान ग रएको छ ।  

 दाङ िज ला पूण खोप सु न तता तथा दगोपना घोषणा सभा काय ममा लमह  नगरपा लका 

स मा नत भएको छ । 

  

 
 
 
 



३. िश ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 
.स ववरण व नयोिजत रकम . भौ तक 

ग त 
% 

खच रकम . व ीय 
ग त 
% 

कै फयत 

१ संघीय 
सशततफ 

१५,०३,००,२००।- ९४ १३,७०,17,973।- 91  

२ रा प त 
शैि क 
सधुार 
काय म 

१,०९,५०,०००।- 100 १,०९,29,356।- ९९.8  

३ मु यम ी 
शैि क 
सधुार 
काय म 

७०,००,०००।- १०० ६८,३२,९25.09।- 97.61  

४ आ त रकतफ २,००,००,०००।- ९३ 1,73,79,567।- ८७  

 कुल ज मा  १८,८२,५०,२००।- ९७ १७,२१,५९,८२१.०९।- ९४  
 

 आ. व ०७८।७९ मा िश ातफ सशत रकम . १६,८२,५०,२००।- ा  भएकोमा .    
१५,४७,80,255।- खच भएको छ। जसको खच ९२ तशत हनु आउँछ । यसैगर  
नगरपा लकाबाट िश ातफ व नयोिजत रकम . २,००,००,०००।- म ये  
१,७३,७९,५६७।- खच भएको छ । जसको खच ८७ तशत हनु आउँछ ।  

 १७ वटा सामदुा यक व ालयका 2711 जना छा ाह लाई नःशु क या नटर  याड वतरण 
ग रएको छ । 

 वप  २०० जना व ाथ लाई पोशाक र टेशनर  साम ी वतरणका साथै दईु जना छा  
( हमाल आचाय र कशोर चौधर  एम. व. व.एस अ ययनरत) लाई उ च िश ा अ ययन छा विृ  
दान ग रएको छ । 

 व ालयमा शैि क गणु तर सु ढ करण एवम ्कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान दान 
ग रएको छ । 

 रा प त शैि क सधुार काय म अ तगत ३ वटा व ालयह मा भौ तक पूवाधार ( ी 
सूय वनायक मा य मक व ालय नत  ४ कोठे भवन, ी िखम बहादरु शाह मा य मक व ालय 
कोलह  ४ कोठे भवन र ी बालतारा आधारभतू व ालय उ रमजगाउँ २ कोठे भवन) र ३ 
वटा व ालयमा ICT LAB ( ी मा य मक व ालय सोनपरु, ी मा य मक व ालय अ म लया र 
ी बगारबाबा मा य मक व ालय रहार) का ला ग व ालयको खातामा रकम नकासा ग रएको 

छ । 
 रा प त र नङ िश ड अ तगत लमह  नगरपा लका भ का सामदुा यक तथा सं थागत व ालयका 

व ाथ ह लाई खेल खेलाई रा प त र नङ िश ड स प  ग रएको छ ।  



 मु यम ी ामीण वकास तथा रोजगार काय म अ तगत तावका आधारमा व ालयमा 
रंगरोगन, खानपेानी, शौचालय तथा भवन ममत लगायत मा य मक र आधारभतू गर  १७ वटा 
व ालयमा व तुीय हािजर  र १० वटा वशु  ाथ मक व ालयमा डे कटप क यटुर र टर 
वतरण ग रएको छ।  

 ACCESS काय म अ तगत ४ वटा व ालय ( ी िखम बहादरु शाह मा य मक व ालय 
कोलह , ी बालजनता आधारभतू व ालय वनगाउँ, ी बालजनता मा य मक व ालय वनगाउँ 
र ी बालतारा आधारभतू व ालय उ रमजगाउँ) का ४० जना व ाथ का ला ग अँ जेी भाषा¸ 
क यटुर¸ नेतृ व सीप स ब धी पठनपाठन काय म स ालन भईरहेको छ ।  

 लमह  नगरपा लका भ का शैि क त यांकह को व ततृ पमा अ भलेखीकरण ग रएको छ। 
 व ालय स ालन र व ालयका ग त व धलाई एक पता कायम गन वा षक शैि क याले डर 

नमाण ग रएको छ । 
 लमह  नगरपा लका भ का शैि क त यांकह  भन र यव थापन गन सहजीकरण गन उ े यले 

शैि क यव थापन सूचना णाल  (Integrated Educational information Management 
System ) स ब धी ता लम स ालन ग रएको छ । 

 ारि भक बा याव थाका बालबा लकाको सवा ीण वकासका ला ग ारि भक क ा यव थापन 
गन उ े यले लमह  नगरपा लका भ का सबै सामदुा यक व ालयका बाल वकास सहयोगी 
कायकता (स.का) ह लाई पनुताजगी ता लम दान ग रएको छ । 

 सामदुा यक व ालयको शैि क शासन सु ढ करणका ला ग इले ो नक हािजर जडान भएका 
१७ वटा व ालयमा स. स. ट.भी यामेरा समेत जडान ग रएको छ । 

 यौन तथा जनन ् वा य र बालअ धकार स ब धी सचेतना जगाउन े उ े यले सामदुा यक 
व ालयमा कशोर मै ी बाल लब गठन र अ भमखुीकरण काय म स प  भएको छ । 

 सामदुा यक व ालयह मा दरब द  अभावको कारण सजना भएका नजी ोत िश क 
यव थापनको चापलाई यून गन पा घ ट का आधारमा िश ण अनदुान उपल ध गराइएको 
छ। 

 यून वेतनधार  बाल वकास सं थाका 39 जना र व ालय कमचार  ३३ जनाका ला ग जनह  
मा सक . ७०००।– का दरले थप तलव उपल ध गराइएको छ । 

  

 

 

 

 

 



4. पवुाधार तथा योजनातफ : 

S.N. 
Project 
Name 

Ward 
Contrac

t No. 
Contractor 

Name 

Estimated 
Amount 

without VAT  
Rs. 

Agreement 
Amount 

Rs. 

Progres
s 

Bhautik 
Pragati 

in 
percent

age 

Arthik 
Pragat

i in 
percen

tage 

1 

Construction 
of Blacktop 
work at 
Sundabari to 
Basantapur 
Road 

1 

01-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L /fd s[i0f 
lgdf{0f ;]jf 

5412044.09  3343270.49  

Complet
ed 

100% 100% 

2 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Narti Purba 
Galli to 
Sonpur Road 

1 

02-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L hg 
lgdf{0f ;]jf 

5054809.70 3123046.60 

Complet
ed 

100% 100% 

3 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Keruniya 
Culvert to 
Ward Office 
Road 

2 

03-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L hg 
lgdf{0f ;]jf 

5396291.95 3581234.87 

Complet
ed 

100% 100% 

4 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Northern 
Falkapur 
Road 

3 

04-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L ljgfos 
lgdf{0f ;]jf 

3484142.28 2030354.00 

Complet
ed 

100% 100% 

5 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Tikuligadh 
Batka Galli 
Road 

3 

05-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L uug 
lgdf{0f ;]jf 

4997086.67 2747579.29 

Complet
ed 

50% 46% 

6 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Arnawa 
Chowk-
Chailahi-
Baeldada 
Road 

4 

06-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L ljgfos 
lgdf{0f ;]jf 

4869942.60 2802424.24 

Complet
ed 

100% 100% 

7 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Gorakhsye 
Tol to Dur 
Sanchar 
Road 

5 

07-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L P=lk=P; 
lgdf{0f ;]jf 

4999579.08 3106404.04 

Complet
ed 

60% 55% 

8 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Madhyenaga
r Chauraha to 
Rapti 
Jhulunge pul 

6 

08-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L P=lk=P; 
lgdf{0f ;]jf 

4867708.76 2787307.10 

Complet
ed 

100% 100% 



9 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Kamanpur 
Purba Tol 

7 

09-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L P=lk=P; 
lgdf{0f ;]jf 

3093619.15 1782149.50 

Complet
ed 

100% 100% 

10 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Hasnapur To 
Bangai Road 

7 

10-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L OhL 
sG:6«S;g 
k|f=ln= 

4865430.21 2881000.15 

Complet
ed 

100% 100% 

11 

Construction 
of Blacktop 
work of 
Satbariya 
Ghau-
Kalipuruwa 
Road 

8 

11-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L /fd s[i0f 
lgdf{0f ;]jf 

4868346.72 3028325.70 

Complet
ed 

60% 56% 

12 

Upgrading 
construction 
works at 
Rihar Chyau 
Khola  Road 

9 

12-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L cf]d 
lgdf{0f ;]jf 

4993483.45 2693031.20 

Complet
ed 

100% 100% 

13 

Construction 
of Ring Road 
Bhathiniya - 
Semrahawa 
Road 

4 

13-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L /fd s[i0f 
lgdf{0f ;]jf 

10608038.76 6318619.02 

Complet
ed 

100% 100% 

14 

Construction 
of ward 9 
Office 
Building 

9 

14-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L uug 
lgdf{0f ;]jf 

9991480.42 6327702.38 

Complet
ed 

70% 63% 

15 

Construction 
of Blacktop 
work at 
Jakera Tal 
Road (Ward 
no. 3) , 
Lamahi 
Municipality 
Office to 
Arnawa 
Chowk Road 
(Ward 4 & 
Ward 5) and 
Milantol 
Bhitri Road 
Blacktop 
(Ward no. 5) 

3,4,5 

15-
LAMAH
I-NCB-
2078/79 

>L l;hn 
lgdf{0f ;]jf 

15020339.08 9018725.00 

Complet
ed 

55% 47% 

16 

Construction 
of Nagar 
Swasthye 
Kendra 
Bhawan, 
Lamahi-07 

7   >L l;hn 
lgdf{0f ;]jf 

8175526.73 5032974.00 

Complet
ed 

100% 100% 

17 

Construction 
of Pasu Sewa 
Kendra 
Bhawan, 
Lamahi-05 

5 

17-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L l;hn 
lgdf{0f ;]jf 

3696833.63 2232859.00 

Complet
ed 

0% 0% 



18 

Construction 
of Birthing 
Centre 
Building 
(Final 
Phase), 
Lamahi-01 

1 

18-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L ljgfos 
lgdf{0f ;]jf 

3268989.96 2232835.00 

Complet
ed 

100% 100% 

19 

Construction 
of Satbariya 
Swasthye 
Chauki 
Building 
(Second 
Phase) 

8 

19-
LAMAH
I-NCB-
2078/79 

>L b]pv'/L 
lgdf{0f ;]jf 

2307519.14 1709919.36 

Complet
ed 

100% 100% 

20 

Construction 
of Blacktop 
work at i) 
Banghau to 
Rapti Pol, 
ward 3 ii) 
Kaudiya to 
Kantipur- 
Damodar 
Road, ward 1 
iii) Lamahi-
Langadi 
Road, ward 6 

1,3,6 

20-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L cleif]s 
lgdf{0f ;]jf 

3340532.36 1924590.40 

Complet
ed 

100% 100% 

21 

Construction 
of Blacktop 
work at 
Jakera Tal 
Road and 
RCC Drain 
at Arnawa 
Chowk Road 
and 
Gorakshye 
Road (Phase 
II) 

3,4,5 

21-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L uug 
lgdf{0f ;]jf 

5882536.00 3566296.00 

Complet
ed 

40% 32% 

22 

Construction 
of Blacktop 
work at  
Kamanpur 
Purba Tol 
(Second 
Phase) 

7 

01-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L s'zn 
lgdf{0f ;]jf 

1404496.56 874222.75 

Complet
ed 

100% 100% 

               83% 82% 

23 
Audhogikgra
m Tarbar 
Nirman  

7 

22-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L sfhL 
P08 a|f]bz{ 
ljN8;{ 
k|f=ln= 

3512927.46 2763710.78 

Complet
ed 

0% 0% 

24 

Lamahi  
View Tower 
Construction  
(Final Phase) 

5 

25-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L sfhL 
P08 a|f]bz{ 
ljN8;{ 
k|f=ln= 

8890662.48 7225222.94 

Complet
ed 

0% 0% 

25 

Construction 
of RCC 
Culvert at 
Bhatarkunda 
Khola 

8 

26-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

>L cf]d 
lgdf{0f ;]jf 

3637035.30 2803574.01 

Complet
ed 

0% 0% 



26 

Construction 
of Plastic 
Collection  
Centre 

5 

27-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L खनाल 
क ट« सन 

1122292.71 997673.81 

Complet
ed 

0% 0% 

27 

Construction 
of Road 
Upgrading 
works and 
Culvert at 
Anandanagar  

5 

28-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L cf]d 
lgdf{0f ;]jf 

1767017.99 1262536.80 

Complet
ed 

0% 0% 

28 

Road 
Protection 
works at 
Loharihawa 
Swota   

5 

29-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

      

Complet
ed 

    

29 

Construction 
of RCC 
Motorable 
Bridge at 
Bagahi Sota 
Khola, Ward 
no. 4, 
Arnawa-
Chailahi 
Road 

4 

30-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

      

Complet
ed 

0% 0% 

30 

Construction 
of RCC 
Motorable 
Bridge at 
Baghdhaila, 
Ward no. 3 

3 

31-
LAMAH
I-NCB-
2078/07

9 

      

Complet
ed 

0% 0% 

31 

Construction 
of RCC Slab 
Roadworks 
at Gorkashye 
tol 

5 

32-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L l;= a|f]b{; 
sG:6«S;g 

P08 
;Knfo;{ 

1764645.00 1294281.00 

Complet
ed 

0% 0% 

32 
Gausala 
Nirman at 
Ward 7 

7 

33-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L l;= a|f]b{; 
sG:6«S;g 

P08 
;Knfo;{ 

1767966.00 1171885.00 

Complet
ed 

0% 0% 

33 
Gausala 
Nirman at 
Ward 8 

8 

33-
LAMAH

I-SQ-
2078/07

9 

>L l;= a|f]b{; 
sG:6«S;g 

P08 
;Knfo;{ 

1468881.96 1046232.52 

Complet
ed 

0% 0% 

  Grand Total 144530206.20  91709986.96  0.00      

 चाल ुआ.व मा लमह  नगरपा लका े  भ  कुल ५.२ क. म. कालोप े वाटो नमाण गन स झौता 

ग रएको छ । 

 चाल ुआ.व मा पूवाधार वकास तफ सडक ाभेल २५ क. म., प ी नाल  नमाण ८.५ क. म. र 

१५ वटा क भट नमाण अि तम चरणमा रहेको छ । 

 नगर गौरवको आयोजना अ तरगत रङरोड नमाण काय लाई नर तरता दइएको छ । यसै गर  

चाल ुआ.व.मा “१०० सैयाको अ पताल नमाण” को व ततृ प रयोजना तवेदन अि तम तयार मा 

रहेको छ । 



 नगरका सबै वडामा नगर वा य के  थापनालाई नर तरता ददै यस बष लमह  वडा नं ७ मा 

नगर वा थ के को नमाण काय भईरहेको छ । 

 वडा नं ५ मा पश ुसेवा भवन नमाणको ठे ा स झौता भईसकेको र यस आ.व. मा समापन गन 

ग र नमाण कायलाई त ता दईनछे ।  

 वस तपरु खानेपानी आयोजना अ तगत गत आ.व. मा ार भ भई यस आ.व. मा समेत नमाण काय 

भईरहेको छ ।  

 नगरपा लका प रसर नमाणको काय चाल ुआ.व. मा स प  ग रनछे ।  

 वडा नं ४ मा रहेको सपदंश भवन नमाण अि तम चरणमा रहेको छ ।  

 वडा नं १ र ९ मा ब थङ से टर भवन नमाण भईरहेको छ । 

 र  संचार के  भवन नमाण प हलो चरण को काय स प  भईसकेको छ । 

 पयटक य थल जखेरा तालमा ि वकृत गु योजनाको आधारमा यस आ.व मा पूवाधार नमाणको 

ठे ा सूचना बमोिजम नमाण काय  भईरहेको छ । 

 ३ नं र ६ नं वडा कायालय भवन नमाण अि तम चरणमा र ७ र ९ नं वडा कायालय भवन 

नमाण काय भईरहेको छ ।  

 दशाज य लेदो यव थापनको नमाण काय यस आ.व. मा ार भ ग र आउने आ.व. मा समापन 

गन ल  रहेको छ ।  

 लमह  नगर े को आ त रक आयको भरपद  आधार नद ज य पदाथको उ खनन तथा व  

वतरण गन योजनको ला ग ठे ा स झौता भएर काय ार भ भईरहेको र ठे ा नपरेका घाटह को 

अमानत याबाट आ दानी लईनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. पश ुसेवा उप-शाखाः 

.स ववरण ( ोत) व नयोिजत रकम 
. 

खच रकम . भौ तक 
ग त 

% 

वि य 
ग त % 

कै फयत 

१ सशत २४,००,००० २३,६१,७३३  ९८.४  

२ आ त रक १,४०,००,००० १,२४,६०,६००  ८९  

 लमह  नगरपा लका वडा नं ५ मा पशपंु ी रोग अ वेषण योगशाला संचालन भई, यावमा गोबर प र ण, 

थनेुलोको प र ण, पसाब, दधु प र णका सु वधा उप बध ग रएको छ । 

 लमह  वडा नं ४ चैलाह मा संचालनमा रहेकको संचालक आिशस अ धकार को खसुी बा ा तथा पशपंु ी 

फमलाई २० गोटा बा ा बतरण ग र काय म स प  ग रएको छ । 

 लमह  वडा नं ३ मा संचालनमा रहेको ो. रा धका आचायले संचालन गरेको कसान पशपंु ी फमलाई ११ 

गोटा बा ा बतरण ग रएको छ । 

 आथक वष ०७७/ ०७८ मा संचा लत बा ा फामलाई थप अनदुान काय ममा लमह  नं पा ४ ि थत खसुी 

बा ा तथा पशपंु ी फमको काय स प  नभएको हदुा उ  फामलाई स म तको नणय बमोिजम . 

४,००,०००|- थप अनदुान उपल ध गराई सो फामको काय स प  भएको छ । 

 लमह  नगरपा लका पश ु सेवा उप-शाखाको आ.व २०७८/०७९ को ब धयाकरण काय म अ तगत दो ो 

चैमा सकमा तपिशल बमोिजमका ववरण रहेका कुल २१९ कुकुरह को ब याकरण ग रएको छ। 

 

स.नं. वडा नं भाले  पोथी कुल सं या 
१ १ ९ ६ १५ 

२ २ ६ ४ १० 

३ ३ २४ ३० ५४ 

४ ५ ८ १० १८ 

५ ६ २१ २२ ४३ 

६ ७ २८ २० ४८ 

७ ८ १५ १६ ३१ 
 कुल सं या १११ १०८ २१९ 

 

 आथक वष ०७७/०७८ मा कृ म गभाधान गराएका पशहु लाई सु केर  खच काय म रहेकोमा वडा नं ३ 

का ५ जना, वडा नं ५ का १ जना र वडा नं १ का २ जना कृषकह मा सु केर   याहार खच उपल ध 

ग रएको छ ।  

 माछा पोखर मा पा नको गणु तर बढाई, उ पादनमा वृ  याउन तपिशल बमोिजमका माछापालक 

कृषकह लाई 6 paddled Aerator  वतरण ग रएको छ । 

 



स.नं कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना कै फयत 

१ रो हत संह चौधर  अ े लयन बोयर गोट ए ड म ट  
लाईभ टक फम 

लमह -२ 6 paddle 
areator 

२ याम कुमार  पो ले पो ले  माछा फम लमह - ३ 

३ अ मवर बहादरु तामाङ लामा फस हाउस  लमह - ३ 

४ घन याम सवेुद  वग ार  ए.ब ृ कृ ष तथा पशपुालन 
फम 

लमह - ७ 

५ कृ ण कुमार प थ बहउु े य प त ए ो भलेज लमह - २ 
 

 बंगरुपालन यवसायलाई अ ता दन, उ पादन बढाउनका साथै न  सधुारको उ े य रािख आ थक वष 

०७८/०७९ को ते ो चौमा सकमा तपिशल बमोिजम १७ गोटा यवसा यक बंगरुपालक कृषकह लाई कालो 

पाि बास बंगरुका बर पाठा वतरण ग रएको छ । 

 

स.नं कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना सं या 
१ स त ुराम चौधर  चौधर  बंगरु फम लमह - ३, बनगाउ १ 

२ लोके  बहादरु ब  वलदेव कृ ष तथा पशपंु ी फम लमह - ७, बनघु ी १ 

३ दनशे चौधर  द हट बंगरु तथा पशपंु ी फम लमह - ५, यलडाडा १ 

४ फगे  राज चौधर  म ागु न बा ा तथा बंगरु फम लमह - ८, बि लपरु १ 

५ राधा चौधर  अरोमा म  पोज ए ी फम लमह - ४, व का घु ना १ 

६ अ ता रावत ड.पी बहउु े य कृ ष तथा 
पशपंु ी फम 

लमह - ४, चैलाह  १ 

७ बमला चौधर   एन.के बंगरु फम लमह - ८, गोझाना १ 

८ मधु लका चौधर  नमनुा बहउु े य कृ ष तथा 
पशपंु ी फम 

लमह - २, सोनपरु १ 

९ िजत बहादरु चौधर  ग तिशल बंगरु फम लमह - ५, कुलमोहर १ 
१० राजन चौधर  स भन बंगरु फम लमह - २, सोनपरु १ 
११ खु सराम चौधर  मनु बंगरु फम लमह - २, डोरह  १ 
१२ सता कुमार  चौधर  ला टा कृ ष फम लमह - २, व वागाउ १ 
१३ बधुन ुचौधर  ब.एन. ब बंगरु फम लमह - ८, स ब रया १ 
१४ बन ुबढुा थो क मलुखोला पशपंु ी तथा कृ ष 

फम 
लमह - ९, कोलतारा १ 

१५ मि सराम चौधर  म हमा बंगरु फम लमह - २, ब क ा १ 
१६ तैले वर चौधर  रा  पशपंु ी बंगरु फम लमह - २, छ गटपरु १ 
१७ राम कुमार  रोका 

छ तेल 
छ तेल बंगरु फम  लमह - ६, कुलमोहर १ 

 कुल सं या १७ 
 



 बंगरु पालक कृषकका ला ग ५०% अनदुानमा खोर नमाण काय तपिशल ववरण बमोिजम अनदुान रकम 

उपल ध गराई काय स प  भएको छ । 

स.नं कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना अनदुान रकम 
. 

१ स तरुाम चौधर  चौधर  बंगरु फम लमह - ३ १,६१,७९८ 

२ गंगा दे व चौधर  अ मुा कृ ष तथा पशपंु ी फम लमह - ४ १,६०,१०० 

३ िजत बहादरु चौधर  ग तिशल बंगरु फम लमह - ५ १,९५,५९५ 

४ व म बोटे व म कृ ष तथा पशपंु ी फम लमह - ९ १,९७,००० 

५ ल मी कुमार  कुमाल व.के पशपंु ी फम लमह - ५ १,९६,००० 
 कुल रकम .५,५६,७९३ 

 

 ५०% सहकायमा नयँा बा ाको खोरको ला ग तपिशल ववरण बमोिजम अनदुान रकम उपल ध गराई १० 

लाखको काय स प  भएको छ । 

स.नं कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना अनदुान रकम . 
१ सवराज पनु मनकामना बा ा फम लमह - ७ ४,२३,५७१ 

२ मान बहादरु ख ी  ख ी बा ा फम लमह - ९ ४,९०,००० 
 कुल रकम .४,७२,५७१ 

 
 

 नयाँ माछा पोखर  नमाण गनको ला ग तपिशल ववरण बमोिजम अनदुान रकम उपल ध गराई काय समप  

भएको छ । 

स.नं कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना अनदुान रकम . 
१ व नता चौधर  के. व माछापालन लमह - ६ १,९४,३०१ 

२ म  ुचौधर  एम. एस माछापालन लमह - ४ १,९२,३४४ 

३ मन ु गर  शभु ी कोसेल  ए ो फम लमह - ३ १,९६,००० 

४ वेलस चौधर  ए.एस. ब बहउु े य पशपंु ी फम लमह - ४ १,६७,८२२ 
 कुल रकम .७,५०,४६७ 

 

 पशहु लाई आहारा यव थापनको ला ग ते ो चौमा सकमा लमह  नगरपा लकाको वडा नं १ का ५ जना 

कृषकह लाई ६०० गोटा, वडा नं ३ का ८ जना कृषकह लाई ९१६ गोटा, वडा नं ४ का १७ जना 

कृषकह लाई १८१५ गोटा, वडा नं ५ का ८ जना कृषकह लाई १०६५ गोटा, वडा नं ६ का १७ जना 

कृषकह लाई २१७० गोटा र वडा नं ८ का ३ जना कृषकह लाई २४५ गोटा गरेर कुल ६,६६६ गोटा 

भटमासे घाँसको बेना नशु क वतरण भएको छ । 

 क ब ुघासको ला ग वडा नं १ मा ३०५, वडा नं २ मा ३००, वडा नं ३ मा ७२०, वडा नं ४ मा ४०७५, 

वडा नं ५ मा १४१५, वडा नं ६ मा २७३०, वडा नं ७ मा ५००, वडा नं ८ मा ५५० गोटा  गरेर कुल 

१०,७२० स लेस क ब ुघाँसको बेना नशु क वतरण भएको छ ।  



 पशहु लाई आहारा यव थापनको ला ग वडा नं १ मा ३,८२०, वडा नं २मा  १०२५, वडा नं ३मा 

४०५०, वडा नं ४मा  ८५८५, वडा नं ५ मा ८५७०, वडा नं ६ मा २५१०, वडा नङ ७ मा ४२००, वडा 

नं ९ मा १०० से  ने पयर घासँको से  प न वतरण भएको छ । 

 ७५% अनदुानमा याकेिज  ब षम घाँस, जै घासँ, मकैच र घासँ, सडुान घाँसको बऊ प न वतरण भएको छ। 

 पश ु सेवा उप-शाखाको आ.व ०७८/०७९ को १ दन े बाँझोपन तथा पश ु वा य िश वरमा तपिशल 

बमोिजमका कुल २०,२४९ पशपंु ीह लाई उपचार र सेवा परुाई काम समप  भएको छ ।  

 

स.
नं 

पश ु ववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
७ 

वडा नं 
८ 

वडा नं 
९ 

१ गाई/ गो  २५ ६  ११ ११ २४ ५९ 

२ भसी १९५ १८२ ७६ ४६ ६४६ १०३ ३६० 

३ भेडा/ बा ा १४१७ १००९ ३१४ ६२१ १२९८ १०३३ ३८४७ 

४ संगरु/ बंगरु १० ३०४ ६० ६७ ३०६ ८७ २०३ 

५ कुखरुा  ९४२ ४६८ २८३ ९७ ४४८२ ८०९ ७८३ 

६ कुकुर ६ ८   ६ ९ ४० 
 कुल सं या २५९१ १९७७ ७३४ ८४२ ६७४८ २०६५ ५२९२ 

 

 साना उ ाउन े पशहु मा ला ने अ त स वा रोग प. प.आर को ला ग यस आथक वष २०७८/०७९ मा 

३०,००० गोटा बा ाह  मा प. प.आर खोप सेवा दएको छ । 

 बा ाको उ पादन ब ी गनको ला ग र लमह  नगरपा लका मासमुा आ म नभर ब को ला ग न  सधुार 

काय म अ तगत तपिशल बमोिजमका नाम, ठेगाना, सं यामा १५ बटा बा ा पालक कृषकह लाई ७५%को 

बोयर जातका बोका वतरण ग र काम स प  ग रएको छ ।  

 

स.
नं 

कृषकको नाम थर फमको नाम ठेगाना सं या 

१ राधा चौधर  अरोमा मि ट पोज ए ी फम लमह  वडा नं ४, व का 
घु ना 

१ 

२ बया चौधर  बया कृ ष तथा पशपंु ी 
फम 

लमह  वडा नं ७, फ कापरु १ 

३ व ण ुकुमार  बसेल बसेल बहउु े य पो  फम लमह  वडा नं ३, टि लगड १ 

४ फगे  राज चौधर  हागनुी बा ा तथा बंगरु फम लमह  वडा नं ८, बजल परु १ 

५ कमला कमला पशपंु ी फम लमह  वडा नं ६, देउपरु १ 

६ यशोधा अ धकार  अ धकार  पशपंु ी फम लमह  वडा नं ३, फ कापरु १ 

७ मंगल साद चौधर  संगघार  कृ ष सहकार  सं था लमह  वडा नं ४, भरतपरु १ 

८ सु दर साद चौधर  स दर दप बा ा पालन लमह  वडा नं ४, भसकोरमा १ 
९ सु देव चौधर   उम ला वहउु े य कृ ष तथा 

पश ुफम 
लमह  वडा नं ६, खैर  १ 



१० बु माला के.सी म हमा बा ा फाम लमह  वडा नं ६, देउपरु १ 
११ गंगा घत  केदारबाबा कृ ष तथा बा ा 

फाम 
लमह  वडा नं ९, हरदवा १ 

१२ डल माया अ धकार  क र मा पश ुतथा म य कृ ष 
फम 

लमह  वडा नं १, सु डवर  १ 

१३ लोके  बहादरु ब  वलदेव कृ ष फम लमह  वडा नं ७, वनघसु  १ 
१४ व य दाहाल खसुी तथा बा ा फम लमह  वडा नं ३, वनगाउँ १ 
१५ टला अ धकार  सरल बा ा पालन फम लमह  वडा नं १, सु डबर  १ 

 कुल सं या१५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. कृ ष वकास उप-शाखाः 

 बीउ उ पादन काय म तफ लमह  नगरपालका वडा 2 के नयामा रहेको ी ह रत ाि त कृ ष 

सहकार  सं था र लमह  नगरपा लका वडा नं 6 मा रहेको दमुदमुा कृ ष सहकार  सं था ल. को 

ववरण यस कार रहेको छ । 

.सं बीउ उ पादक सहकार को 
नाम  

ठेगाना  उ पादन गन बाल   े फल   उ पादन गन 
कृषकह को सं या  

1 ी ह रत ाि त कृ ष 
सहकार  सं था ल. 

लमह  
न.पा.2 

– धानको बीउ  45 हे. 50 जना  

– गहकुो बीउ 45 हे. 50 जना  

– राजमाको बीउ   2 हे. 20 जना   

2 ी दमुदमुा कृ ष सहकार  
सं था ल. 

लमह  न.पा 
6 

आलकुो 
ट. प.एस. बीउ  

( थम पु ता) 

5 हे. 90 जना  

 लमह  नगरपा लका े  भ का कृषकह लाई मौसमी र बेमौसमी पमा यवसा यक पमा  

तरकार  खेती गराउन र वेमौसमी खेतीलाई ो साहन गनका लागी 50 तशत अनदुानमा 400 

रोल मि चङ ला क र 90 थान टनेल वतरण ग रएको छ । 

 बष फलफूल व वा बगैचा थापनाका लागी 2125 गोटा आपँ, 1700 गोटा  लची, 1200 

गोटा सनुकागती वज,ु 500 गोटा कलमी कागती, 500 गोटा अनार, 1000 गोटा केरा 75 

तशत अनदुानमा वतरण ग रएको छ ।  

 याउ खेती, तरकार  खेती, खा ा  वाल  खेती गन कृषक, कृषक समहु तथा कृ ष सहकार ह लाई 

50 तशत अनदुामा तरकार को वीउ तथा खा न  बा लको वीउ वतरण ग रएको छ । 

 बेमौसमी वषाका कारण कृषकह को धानबाल  ेती भएको राहत रकम लमह  नगरपा लकाका वडा 

नं 1 देिख वडा नं 9 स मका कृषकह लाई तपिशलका सं यामा राहत रकम वतरण ग रएको छ। 

.सं वडा नं  राहत पाएका कृषक सं या  ा  भएको ससत 
रकम 

कृषकको खातामा 
गएको रकम  

कै फए
त  

1 1 33  
 
 
 
 
 
 
 
19332526.57।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
16459227.50।- 

 

2 2 118 

3 3 584 

4 4 561 

5 5 150 

6 6 263 

7 7 15 

8 8 458 

9 9 89 
 ज मा कृषक सं या  2271    



 

7. म हला, बालबा लका तथा ये  नाग रक शाखा : 

.सं. ववरण व नयोिजत रकम 

 
भौ तक 
ग त 

खच रकम 

 

खच 
तशत 

कै फयत 

१ सशत १,००,०००।०० १०० १,००,०००।०० १००  

२ आ त रक ९२,००,०००।०० ८५ ५३,०५,१७९।०० ५८  

 अपा ता दवसको अवसरमा अपा ता स व धी ऐन काननुका साथै व मान काननुह को बारेमा 

सहजीकरण एंव अ त या काय म माफत १०१ अपा ता भएका य ीह को सहभागीतामा 

स प  ग रएको छ । 

  यस आ.व. मा ११५ प रचयप  वतरण साथै १५ वटा संशोधन र हाल स म ४६८ प रचयप  

वतरण ग रएको छ । 

 ६० जना अपा ता भएका य ीह लाइ सप वकास काय म अ तगत ८ दने अगरव ी बनाउने 

ता लम स प  ग रएको छ । 

 ग र घ वगका अपा ता भएका य ीह लाइ २ दने अपा  अ धकार तथा अपा ता सवाल स व धी 

काय म ७६ जनाको उपि थ तमा स प  ग रएको छ । 

 कायगत स मतता भएका ३२ जना बालबा लकाको आखँा, कान र शा र रक वा य अव था जाँच 

गर  १९ जनालाइ च मा ख रद ग र साम ी वतरण गर  बालबा लकालाइ जीवनयापन गन सिजलो 

भएको छ। 

 ये  नाग रक दवसको अवसरमा ७० वष मा थका ११ जना ये  नाग रकह लाई दोस ला र 

स मान प  स हत स मान ग रयो । साथै सोह  दन ृजनशील बृ  बृ ा सेवा स म तमा रहेका 

ये  नाग रकलाई फलफूल वतरण ग रएको छ ।  

 ये  नाग रक मण काय म अ तगत ४७ जना ये  नाग रकलाइ लु वनी र वेणीधाम भ ण 

गराईएको छ ।    

 लमह  न.पा ४ मा जे  नाग रक दवा सेवा के  थापना भएको छ। 

 लमह  न.पा. १ मा ये  नाग रकलाइ मनोर नका ला ग बा वादनका साम ीह  (मादल, खैजडी, 

ि पकर) वतरण भएको छ।  

 लमह  नगरपा लकाको वडा न. ४, ५ र ६ का टोल वकास सं थाका अ य ह  संग घरेल ु हंसा 

स व धी सचेतनामलुक काय म ३४ जनाको सहभागीतामा स प  ग रएको छ । 

 नव नवािचत म हला जन त न धलाइ ३ दने उ ोषण ता लम दइएको छ । 

 म हलाह को ला ग सप वकास काय म माफत ३ म हन े व ध ह ता तरण स हतको १६ जना 

सहभागीह लाइ आधारभतु ता लम स ालन ग रएको छ । 

 आथक वष २०७८/०७९ मा लेनदेनमा २, घरेलु हंसामा ८ जना,  कुट पट ६ जना, गाल गलौजमा 

२ जना,  अलप  ५ जना,  झैझगडामा ३ जना,  बो सीको आरोपमा १ जना,  बाल बबाहमा १ जना 



र असहाय ग रब ३ जना गर  ज मा ३१ जनालाई सेवा के बाट मलापप  माफत आफ तको 

िज मा लगाईएको छ । 

 नगर उप मखुको संयोजकमा मलुस म त गठन गर  लै क हंसा व को १६ दने अ भयान र 

अ तरा य म हला दवस काय म सचेतनामलुक काय म गर  मनाइएको छ । 

 लमह  नगरपा लकाको ३ थान (१, २ र ३ को लमह  न.पा १, लमह  न.पा. ४, ५, र ६ को 

लमह  नगरपा लकाको सभाहलमा र ७, ८ र ९ को लमह  न.पा. ८ ) सवै वडालाइ पायक पन गर  

बाल बबाह स व धी अ त या काय म स प  ग रएको छ । 

 लमह  नगरपा लकाको ९ वटै वडामा वडा तर य म हला स ाल गठन काय म स प  भएको छ । 

 लमह  नगरपा लकाको ९ वटै वडामा कायरत होटल, इ ा उ ोग (वटा वडा भ  स ालन भएका 
यवसायी, ईटा उ ोग लगायत अ य पसलमा के क त बालबा लका रहेका छन ् वा छैनन ् भ  े
ववरण संकलन ग र मक बालबा लकाको खोज तथा सहयोग गन यो काय म स ालन ग र म 
स व धी बालबा लकाह  ममा लागेको देिखएन। 

 म हला बालबा लका ये  नाग रक र लै क अ पसं यक र अपा ता भएका य ीको त यांक 
संकलन काय म स प  भएको छ । 

 लमह  नगरपा लकाको बालकोष स ालन काय व ध 2078 ि वकृत गर  काय व ध बमोिजम खच 
हनुे गर   ५,००,०००।- को बालकोष थापना ग रएको छ। 

 लमह  नगरपा लकाको ९ वटै वडामा वडा बालअ धकार स म त र नगर तरमा थानीय बालअ धकार 

स म त गठन भएको छ । 

 अ तरा य बाल दवस काय म िश ा शाखा संगको सम वयमा सं थागत मा. व तरका 
बालबा लका सँगको हािजर  जवाफ तयोगीता काय म ग र स प  गर एको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. वातावरण, सरसफाई तथा वपद यव थापन शाखा 

.सं.  व नयोिजत रकम  

  

भौ तक 

ग त  

खच रकम  

  

खच 

तशत  

कै फयत  

१  १,१६,९०,०००।००  ९४.१२  १,१९,७९,०४९।००  ४५   

  
 लमह  नगरपा लकाको े भ  रहेका सरु ा नकायह लाई (शस  हर  बल नपेाल नं.४१ रजभ  

हेड वाटर, रण संह दल गण, वडा हर  कायालय र मातहतका अ थायी हर  पो ह  , इलाका 

हर  कायालय अ म लया र मातहतका अ थायी हर  पो ह ) अ याव यक खोज तथा उ ार 

साम ीह  ह ता तरण ग रएको छ। 

 सडक दघुटना यू नकरणका ला ग अ थायी ा फक हर  पो  लमह लाई अ याव यक साम ी 

ह ता तरण गन काय स प  भएको छ ।  

 आपतका लन अव थाको यव थापनका ला ग आ य घर नमाण काय अगाडी बढेको छ । 

 थानीय आपतका लन काय संचालन के  अ तगत २४ घ टे संचार सेवाका ला ग रे डयो सेट, वेस 

सेट र र पटर सेटह  संचालनका ला ग नेपाल सरकार सूचना तथा संचार म ालयबाट अनमु त 

ा  भएको। 

 ५ जना नगर हर  भना भएको । 

 लमह  बजार यवि थत गन स दभमा बजार े मा संचालन हनु ेअटो र सा पा क  यव थापन र 

छाडा चौपायाह  यव थापन ग रएको छ ।  

 नगर े मा ग ठत १०३ वटा टोल वकास सं थाह को ला ग कायालय संचालनका साम ीह  

(ि टल दराज, ला क कुस  र टेशनर  साम ीह ) ह ता तरण काय स प  भएको छ ।  

 अज बर  सामदुायीक वनको खाल  े मा २ हजार  सं यामा बृ ारोपण ग रएको छ । 

 लमह  नगरका ज मा ६० घरप रवार लाइ राहत व प नगद . ८ लाख ३२ हजार र १ वटा 

ाथ मक व ालयको ( ी ाथ मक व ालय, असानी) को  हावाहरु ले २ कोठाको छाना उडाएका 

कारण ज तापाता लागाउन रकम ह ता तरण ग रएको ।  

 लमह  नगरपा लका वडा नं. १ को ब थ  से टर र लमह  नगरपा लका वडा नं. ७ को मि दरको 

ला ग सोलार यानल ख रद ग रएको छ । 

  िशतलहरबाट भा वत ९० जना अ त वप  तथा असहाय नाग रकह लाई यानो कपडा वतरण 

ग रएको छ । 

  जल उ प  कोपबाट हनु स ने जोिखम यव थापन गन कायको पवू तयार का ला ग यस े मा 

रहेका सरु ा नकायह  र नपेाल रेड स सोसाइट  सगँको सम वयमा रा  न दमा नमनुा अ यास 

काय स प  ग रएको । 
 



9. सूचना तथा संचार ब ध शाखा : 

.सं. व नयोिजत रकम भौ तक 
ग त 

खच रकम  खच तशत कै फयत 

1 ३०,००,०००।०० 
 

८७.५ २५,६४,२३८।०० 
 

८५.४७  

 लमह  नगरपा लकाको कायालयलाई पेपरलेस बनाउन कागजप  यव थापन स टवेयर योग 
ग रएको छ । 

 नगरपा लका नगरकायपा लकाको कायालय अ तगत रहेका वा य के , लमह  अ पताल, वडा 
कायालयह  मा व तुीय मेिशन जडान भएको छ । 

 दता चलानीलाई ब धमै ी बनाउन दता चलानी स टवेयर नमाण ग रएको छ । 

 सूचना यव थापनलाई सरल, सहज र पहुँचयो य बनाउन फेसबकु, अ धका रक वेबपेज तथा वीटर 
माफत सेवाको जानकार  ग रएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. धानम ी रोजगार काय म : 

.सं. व नयोिजत रकम 

  

भौ तक 
ग त % 

खच रकम  

 
खच 
तशत 

रोजगार 
पाउनेको 
सं या 

कै फयत 

1 ६३,०२,७०० ९८ ६१,२०,९६० ९७.१ १०१  
 कृ ष सडक : लमह  न.पा वडा नं ८ को दि ण बचकागाउँ समाना देिख न क  कि ट हदैु 

बहेलवा स म कृ ष सडक नमाण र लमह  न.पा. वडा नं ७ को हसनापरु कृ ष सडक नमाण 

आयोजनामा  ज मा  ७,३०० मीटर ल बाईको कृ ष सडक नमाण ग रयो | जसमा ३० जना 

मकले २९९४ दन बराबरको  रोजगार  ा  गरेका छन ् | 

 गोरेटो बाटो नमाण : लमह  न.पा वडा नं १ को बस तपरु बौराहा खोला गोरेटो बाटो नमाण र 

लमह  न.पा वडा नं ५ को अज बर  जै वक पाक हदैु रातामाता जो ने पदमाग तर उनि  

आयोजनामा ज मा ८,९९० मीटर ल बाई र २ मीटर चौडाईको गोरेटो बाटो नमाण ग रयो | 

ज मा ४८ जना मकले ४७८८ दन बराबरको रोजगार  ा  गरेका छन ् |  

 नयाँ बाटो नमाण : लमह  न.पा वडा नं ९ नाल  नमाण तथा बाटो ाभेल हदवा आयोजना र 

लमह  न.पा वडा नं. १ को खगे र कुखरुा फम दि ण दामोदर सडकमा नाल  तथा माटो 

पटान आयोजनाको  ज मा १,३६४ मीटर ल बाईमा नयाँ बाटो नमाण ग रयो । ज मा १६ 

जना मकले १४१९ दन बराबरको रोजगार  ा  गरेका छन ्। 

 बाटो ममत : लमह  न.पा वडा नं ९ को याउँखोला त लया सडक तर उ ाती आयोजनामा 

ज मा १५६५ मीटर ल बाईको बाटो ममत ग रयो । जसमा ७ जना मकले ६३० दन 

बराबरको  रोजगार  ा  गरेका छन ् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. नेपाल शहर  शासक य तथा पवुाधार आयोजना : 

.सं. व नयोिजत रकम 

 

भौ तक 
ग त 

खच रकम  

 

खच 
तशत 

रोजगार 
पाउनेको 
सं या 

कै फयत 

1 ६,५०,००,००० 100 ५,९५,०९,३७५ ९१.५ १३६३  
 नेपाल शहर  शासक य तथा पवुाधार आयोजना  अ तगत आ.व. ०७८|७९ को ला ग ा  

ज मा रकम  ६,५०,००,०००। म ये ३५ वटा योजना संचालनमा . ५,९५,०९,३७५। 

खच भएको छ जसको खच तशत ९१.५ हु छ यस काय मबाट क रव १३६३ जनाले 

रोजगार ा  गरेका छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ग रबी नवारणका ला ग लघ ुउ म वकास काय म (मे पा): 

.स. व नयोिजत रकम . भौ तक गती खच रकम . वि य गती कै फयत 

१. २७,००,०००/- १००% २७,००,०००/- १००%  

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ७ र ९ मा अ भमखुीकरण काय ममा ज मा ४२ जनाको उपि थ तमा वडा तर य 

अ भमिुखकरण काय म स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ७ र ९ मा सहभा गता मक ामीण लेखाजोखा (PRA) काय म ज मा १३६  जना सहभागीह  

म य १०५ जना म हला र ३१ पु षको सहभा गतामा स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ७ र ९ मा स भा य लघ ु उ मीको १० वटा समूह नमाण ग रयो जसमा ज मा १०६ 

सहभागी म य १०० म हला र ६ पु षको सहभा गतामा काय म स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ७ र ९ मा स भा य लघ ुउ मीह लाई उ मिशलता वकास ता लम संचालन ग रयो l जस 

म य यबसाय सचेतता ता लममा म हला १०० र प ु ष ६ र यबसाय शु  ता लममा म हला ९९ 

र पु ष ६ सहभा गतामा काय म स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.३, ४ र ६मा आ.व. ०७७/०७८ मा को भडका कारण तथा आ.व. ०७८/०७९मा वडा न.१, 

७ र ९ मा नयाँ उ मीले उ मिशलता वकास ता लम लएका सहभा गह  म य ११८ जनालाई 

सप वकास ताल म दान ग रयो l जस म य लामो ता लम सलाईकटाईमा  म हला १२ जना (वडा 

न.१), म यम ता लम सलाईकटाईमा म हला ५१ जना (वडा न.३, ४, ६ र ७), थाकलबाट न मत 

ह तकला सामा ी ता लममा म हला ११ जना (वडा न. ९) र छोटो ता लम साबनु बनाउनमेा 

म हला १० जना (वडा न.९) , पशपुालन ता लममा म हला २१ जना र पु ष ६ जना गर  २७ 

जना (वडा न.१ र ७), च पल बनाउने ता लममा म हला ७ जना (वडा न.१) को सहभा गतामा 

काय म स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ३, ४, ६, ७ र ९ का ११८ जनालाई सप वकास ता लम ा  गरेका म य ६६ जनालाई लघ ु

व मा पहुँच काय ममा म हला ६४ जना र पु ष २ जना सहभा गतामा काय म स प  ग रएको 

छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ का तरो त तफ ३५ जना र नयाँ उ मी तफ ११८ जनालाई सप 



वकास ता लम ा  गरेका म य १४२ जनालाई  व ध ह ता तरण ग रयो l जस म य  

सलाईकटाई ता लममा सलाई मे सन १४ वटा, टुल १४ वटा, आईरन १० वटा, कैची २२ वटा 

६३ जनालाई (वडा न.१, ३, ४, ६, ७ र ९), ड ले साबनु बनाउने ता लममा कराई १ थान, बाि टन 

२ वटा, जग २ वटा, प नयो १ वटा, च ु ५ वटा १० जनालाई  (वडा न.९),  पशपुालन ता लममा 

राईस मल २ वटा, डिजटल तराज ु१ वटा ६ जना (वडा न.८), च पल बनाउने ता लममा च पल 

बनाउने मे सन १ थान ७ जनालाई (वडा न. १)दनुाटपर  बनाउने मे सन १ थान २० जनालाई 

(वडा न.९) , याउ उ पादन यबसायको लागी ए. स १ थान ७ जनालाई (वडा न. ६), पशपुालन 

ता लममा राईस मल २ वटा २१ जना म हला र ६जना पु ष गर  २७ जनालाई (वडा न. ७) 

ब ध ह ता तरण काय म स प  ग रएको छ l 

 ग रबी नवारणका लागी लघ ुउ म वकास काय म (मे पा) अ तगत लमह  नगरपा लका वडा 

न.१, ७ र ९ का ११८ जनालाई सप वकास ताल म ा  गरेका म य ५८ जना म हला 

उ मीलाई  बजा रकरण काय ममा सहभा गता गराई काय म स प  ग रएको छ l 

 आ.व. २०७७/०७८ देिख हाल स म १८ वटा समूह गठन ग रएको १७७ जना उ मी तयार 

गरेको जस म य ७७ जनाले यबसा यक पमा उ पादन ग रस न ु  भएको, ४ वटा समूह दता 

भएको र ६ वटा समूह दता यामा रहेको, उ मीले तयार गरेको याउ थानीय बजारमा ब  

हनुे गरेको, दनुाटपर  बटुवल स म ब  हनेु गरेको, थकालको पातबाट न मत झोला टोपी अ य 

सामा ी काठमाड  स म ब  ग रएको छ l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. यायीक स मती : 

.सं. दता भएका मु ा अ. या. मु ा ज मा मु ा फ ट भएका 
मु ा 

बचारा धन गती 
तशत 

१ 18 10 28 24 4 92.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. प ीकरण तथा सामािजक सरु ाः 

कुल बजेट सं या ैमा सक वतरण रकम  

13,49,34,864.00 
  
  
  
  

3428 प हलो ैमा सक 
  
3,23,77,532.00  

3465 दो ो ैमा सक 
  
3,2,838,572.00  

3542 ते ो ैमा सक 
  
3,33,47,390.00  

3712 चौथो ैमा सक 
  
3,52,17,802.00  

96 
छुट लाभ ाह लाई 
वतरणको ला ग नकासा 

    8,55,728.00 

    ज मा  
13,46,37,024.00 

 

 िशषक अनसुारको खच 

िशषक खच रकम  

अ य जे  नाग रक भ ा 7,84,20,974.00 

जे  नाग रक भ ा (द लत) 39,51,763.00 

जे  नाग रक एकल म हला 1,69,65,375.00 

वधवा 2,53,81,720.00 

पूण अपा ता भ ा 36,81,972.00 

अ त अश  अपा ता भ ा 48,53,895.00 

द लत बालबा लका 9,74,345.00 

लोप मखु जा त 4,06,980.00 

ज मा 13,46,37,024.00 
                      

यि गत घटना दताको संि  तवेदन : 

 वडा 
नं. 

ज म मृ य ु

स ब ध 
ब छेद ववाह  

बसाई सर  
आएको  बसाई सर  जाने  बेवा रसे ज मा 

पु ष म हला  अ य ज मा पु ष म हला  अ य ज मा ज मा ज मा 
दता 
सं या 

सद यको 
सं या 

दता 
सं या 

सद यको 
सं या ज मा  

 १ ९५ ७७   १७२ २० ३   २३ १ ७६ ३९ १७५ २७ १००   ३३८ 

 २ ९४ ९४   १८८ २३ १९   ४२ १ ८५ १३ ५० २६ ८७   ३५५ 

 ३ १०३ १०२   २०५ २४ १८   ४२   १११ ४८ १६८ १८ ५३   ४२४ 

 ४ ८८ ८२   १७० २५ १७   ४२ ४ ९१ ३७ १०६ १२ ३८   ३५६ 

 ५ १२५ ८५   २१० २६ २२   ४८ २ १०४ ७५ २८४ ३६ १०६   ४७५ 

 ६ ९८ ६७   १६५ २६ १३   ३९ ४ ७० ६२ २४२ १४ ५९   ३५४ 

 ७ १०० ९०   १९० ३१ १४   ४५ ६ ७९ १२ ४२ १३ ३४   ३४५ 

 ८ ९६ १०९   २०५ २४ २०   ४४ ४ ८७ १४ ३९ ८ २१   ३६२ 



 ९ ९४ ६९   १६३ २३ १०   ३३ ५ ७३ १६ ४३ ७ २५   २९७ 

 ज मा ८९३ ७७५ ० १६६८ २२२ १३६ ० ३५८ २७ ७७६ ३१६ ११४९ १६१ ५२३ ० ३३०६ 

१5. भू मह न द लत, भू मह न सकुु बासी र अ यवि थत बसोबासी थानीय सेवा के  : 

.स. व नयोिजत बजेट भौ तक ग त खच रकम खच तशत कै फयत 

१. ५२,६४,७००/- १०० ५२,०५,९१९/- ९८.८८  

ज मा १०० ५२,०५,९१९/- ९८.८८  

 रा य भू म आयोग सगँको सहकायमा यस लमह  नगरपा लकामा २ सय २४ भू मह न द लत, १ 
हजार ३ सय २० भू मह न सकुु बा स र ६ हजार २ सय ८ अ यवि थत बसोबासीको लगत 
संकलन काय गर  सबैलाई न सा वतरण ग रएको छ ।  

 ज गा नापीको ला ग DGPS को योगले वडा नं. ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३ र २ मा १ सय ६३ वटा 

Control Point थापना ग रएको छ र १ न बर वडामा  Field Visit को काय भईरहेको छ । 

 हाल स म लमह  नगरपा लका वडा नं. ७ मा ३९६ वगाहा १३ क ा ०.३९ धरु , वडा नं. ८ मा 

१३५ वगाहा ८ क ा १० धरु र  वडा नं. ९ मा २२७ वगाहा १३ क ा ०१ धरु ज गा नापी 

गर  न सा तयार भएको र फ डबकु बनाउने काय कृयामा रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. भवन तथा ब ती वकास शाखा : 

.सं. ववरण सं या कै फयत 

1 घर न सा पास दता ८९  

2 घर न सा पास ि ल थ लेवल ७६  

3 घर न सा पास सपुर कचर स म लागेको ५८  

4 घर न सा अ भलेख माण प  नामसार  ३८  

5 या यक स म त ज गा ववाद फ ड रेखा न ६१  
६ सावज नक तथा सरकार  ज गा फ ड रेखा न  १४५  
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वडा नं.  
चाल ुबजेट 

 
खच रकम  खच तशत 

पुिँजगत बजेट 
 

खच रकम  खच तशत 
ज मा खच 
तशत 
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आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.१ 

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत व नयोजन  
भौ तक 

ग त (%) 

वि य    ग त  

(% 

1 
afnf]bo :s'n b]lv ?g] a;Gtk'/ l;tfnfk'/ af^f]df 
sRrL ;*ssf] klx/f] ;/;kmfO{ 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 200,000 100   

2 
gf/fo)fk'/ b]lv /ftfdf^f xb} l;tnfk'/ af^f]df 
sRrL ;*ssf] klx/f] ;/;kmfO{ 

cfGtl/s 
;|f]t 300,000 100   

3 ;*s alQ dd{t tyf z'Ns e'QmfgL 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 120,000 100   

4 j*f sfof{nosf] \̂\jfO{n]^ dd{t 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 150,000 100   

5 j*f :t/Lo v]ns'b ;+rfng 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 200,000 100   

6 ;'G*j/L v'^L ^f]ndf gfnL lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 500,000 100   

7 
;'G*j/L v'^L ^f]ndf l;rfO{ gfnL lgdf{)f -
Ozj/sf] kf]v/L pQ/_ 

cfGtl/s 
;|f]t 200,000 100   

8 glt{sf] a/fxIf]q s'nk'hf ;+/If)f  
cfGtl/s 
;|f]t 500,000 100   

9 
j*f sfof{nosf] blIf)F j[$f>d ^f]ndf gfnL 
lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 500,000 100   

10 ;o'{ljgfos df=lj= k|ljlw ljBfnosf] ^ «i^ lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 900,000 100   

11 
v]n d}bfg ^f]n df%f kf]v/L k'j{ sNe {̂ tyf 
gfnL lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 

500,000 100   



C)f 

12 
;'G*j/L rf]ssf] blIf)f l^s'nLu( s'nf]df sNe {̂ 
lgdf{)f 

cfGtl/s 
;|f]t 200,000 100   

13 
ejfgL ^f]nsf] kmn}ofrf]s b]lv klZrd gfnL tyf 
df^f] k^fg 

g]kfn 
;/sf/ 
gub 
cg'bfg 500,000 100   

14 
af}/fxf vf]nf l;rfO{ gkúu kfOk vl/b tyf kf]v/L 
lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 400,000 100   

15 l;tnfk'/ dlGb/ Joj:yfkg 
cfGtl/s 
;|f]t 50,000 100   

16 glt{sf] ;'kfb]p/fnL dlGb/ Joj:yfkg  
cfGtl/s 
;|f]t 200,000 100   

17 c:yfO{ k|x/L rf}sL gtL Joj:yfkg 
cfGtl/s 
;|f]t 200,000 100   

18 l;tnfk'/ :s'n sDkfp)* tf/af/ 
cfGtl/s 
;|f]t 150,000 100   

19 >L afnf]bo cf lj tf/af/ 
cfGtl/s 
;|f]t 300,000 100   

20 búuf{ dfu{sf] sNe {̂ tyf gfnL lgdf{)f 
cfGtl/s 
;|f]t 500,000 100   

21 hg;'wf/ ^f]n ljsf; ;+:yfsf] ejg lgdf{)f 
cfGtl/s 
;|f]t 250,000 100   

22 a;Gtk'/ vfg]kfgL of]hgf 
cfGtl/s 
;|f]t 2,500,000 100   

23 
;'G*j/L :sn b]lv v]nd}bfg x'b} glt{ rf]s;Dd 
lg:sg] af^f] :t/a[l$ 

k|b]z 
;/sf/ 
;;t{ 
cg'bfg 10,00,000 100   

24 ;'G*j/L *f*fdf :ofNk lgdf{)f 
cfGt/Ls 
C)f gub 

40,000 100   



C)f 

25 g]jf/ dlGb/ «̂; lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 200,000 100   

26 
kfrufpn] s'nf]df ag]sf] k'nsf] bfof afof hfnL 
/ (''Ëf eg]{ 

k|b]z 
;/sf/ 
;dk'/s 
cg'bfg 1,500,000 100   

27 ;'G*j/L b]lv a;Gtk'/ af^f]df kSsL gfnL lgdf{)f 

k|b]z 
;/sf/ 
;dk'/s 
cg'bfg 2,000,000 100   

28 ejg lgdf{)f / af^f] ;Nofj lgdf{)f 

k|b]z 
;/sf/ 
;dk'/s 
cg'bfg 1,000,000 100   

29 
k'j{klZrd /fhdfu{ b]lv xflsd rf]s hfg] af^f]df 
aNe {̂ lgdf{)f 

cfGtl/s 
;|f]t 1,000,000 100   

30 
;'G*j/L *f*faf^ s'v'/f kmd{;Dd hfg] af^f]df 
sNe {̂ lgdf{)f 

hgtf;+u 
d]o/ 
cfGtl/s 
C)f  800,000 100   

31 
sf}l*of ef]h/fh eífn b]lv k'j{ uNnLdf u|fj]n 
tyf gfnL lgdf{)f 

cfGtl/s 
;|f]t 500,000 100   

32 sf}l*of s'nf] lgdf{)f 

hgtf;+u 
d]o/ 
cfGtl/s 
C)f  350,000 100   

33 a;Gtk'/ gu/ :jf:Yo s]Gb| dd{t 

cfGtl/s 
C)f gub 
C)f 150,000 100   

34 sf}l*of vfg]kfgL glhssf] dlGb/df Aoa:yfkg  

cfGtl/s 
C)f gub 
C)f 50,000 100   



35 sf}l*of ^f]ndf df]^/ tyf kfOk tf/ vl/b  

hgtf;+u 
d]o/ 
cfGtl/s 
C)f  250,000 100   

36 4 sf]&] ejg lgdf{)f 

/fi^klt 
z}lIfs 
;''wf/ 
sfo{qmd  
  3,600,000 100   

37 
j*f g+= 1 sf] sDkfp)*dflgdf{)flwg aly{ª ;]G6/df 

lgdf{0f ;DkGg ug]{ yk /sd 
cfGt/Ls 
;|f]t gub 1,000,000 100   

38 
j*f sfof{nosf] blIf)f a[$f>d ^f]ndf gfnL 
lgdf{)f / af^f] :t/pGgtL 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 500,000 100   

39 v]nd}bfg hfg] af^f]df gfnL lgdf{)f 

g]kfn 
;/sf/ 
;dfgLs/)f 700,000 100   

40 
glt{ vfg]kfgL +̂sL hfg] af^f] u|fj]n tyf gfnL 
lgdf{)f 

cfGt/Ls 
;|f]t gub 200,000 100   

41 
a[$cf>d ^f]nsf] /fhdfu{ b]lv a[$cf>d;Dd gfnL 
lgdf{)f  

cfGt/Ls 
;|f]t gub 650,000 100   

42 Jof*ldG^g sf]* lgdf{)f 
cfGt/Ls 
;|f]t gub 60,000=00 100 

 

43 
bfdf]b/ /f]*sf] l(s/xjf k'j{ sNe {̂ df^f] k^fg 
tyf u|fe]n 

g]kfn 
;/sf/ 
;dfgLs/)f 300,000=00 100   

44 
glt{ j/fxIf]q s'nk'hf ;+/If)f p=;=sf] If]q leq 
;fj{hlgs \̂jfOn]^ lgdf{)f 

cfGt/Ls 
;|f]t gub 500,000=00 100   

45 
glt{ ejfgL ^f]nsf] ;f]gk'/ hfg] larsf] uNnLdf 
gfnL lgdf{)f 

cfGt/Ls 
;|f]t gub 500,000=00 100   

46 
afdb]j clwsf/Lsf] #/ b]lv /]ZdL l/hfnsf] 
#/;Dd hfg] s'nf] lgdf{)f 

g]kfn 
;/sf/ 
;dfgLs/)f 200,000=00 100   



47 k|ultgu/ vfg]kfgL ^f]ndf gfnL lgdf{)f 
cfGt/Ls 
;|f]t gub 500,000=00 100   

48 k|ultgu/ ^f]ndf af^f] u|fe]n 
/fhZj 
af*Kfmf* 200,000=00 100   

49 glt{ ljrsf uNnLdf u|fe]n 
/fhZj 
af*Kfmf* 100,000=00 100   

50 lt;'jf vf]nf ufpdf l;rfO{ s'nf] dd{t 
cfGt/Ls 
;|f]t gub 100,000=00 100 

 
51 j*f sfof{no b]lv blIf)f tkm{ rf}w/L uNnL u|fe]n 

/fhZj 
af*Kfmf* 100,000=00 100   

52 j;Gtk'/ dlGb/ Knfi^/ tyf /+u/f]ug 

g]kfn 
;/sf/ 
;dfgLs/)f 50,000=00 100   

53 j*f of]hgf lel*of] k|f]kmfOn 
cfGt/Ls 
;|f]t gub 65,000=00 100   

54 rf}tf/L ;r]tgf s]Gb| cw'/f] ejg lgdf{)f 

cfGt/Ls 
C)f gub 
C)f 250,000=00 100   

५५ नमेा ॐ ी कुटा ग धाम नेपालको ट नमाण 

आ त रक 

नगद 1,000,000 0 

५६ 

सतलापरु खानपेानीका ला ग ३ हस पावरको मोटर ख रद 

तथा पाईप ख रद  

आ त रक 

नगद ५००००० ० 

  ज मा  23,810,000   ८८ 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.२  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक ग त 

(%) 
वि य    ग त  (%) 

1 cw'/f] kSsL gfnf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 800,000 100   

2 
>Lufpdf klSs gfnf tyf u|fj]n 
lgdf{)f 

cfGtl/s C)f 
gub C)f 1,500,000 100   

3 
j*f :t/Lo ;Gb]z rr{sf] nflu 
em\ofn (f]sf cfGt/Ls ;|f]t 300,000 100   

4 cw''/f] dlxnf ejg lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 400,000 100   

5 a?jfufpdf lzj dlGb/ lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 400,000 100   

6 l%+utk'/df gfnL tyf u|fj]n 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 400,000 100   

7 dlxnf rr{ ;f]gk'/df ef}lts lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 100,000 100   

8 
ljrsf uNnL ;f]gk'/df kSsL gfnL 
tyf u|fj]n 

cfGtl/s C)f 
gub C)f 400,000 100   

9 ;f]gk'/ k|]d ^f]ndf sNe {̂ lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 500,000 100   

10 #^'l/of *fF*f kSsL gfnf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 400,000 100   

11 s]?lgof lzj dlGb/ lgdf{)f cfGt/Ls 150,000 100   

12 lxdfn lgdflj ;f]gk'/ ef}lts lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 200,000 100   

13 
xl/t qmfGtL s[lif ;xsf/L ef}lts 
lgdf{)f 

cfGtl/s C)f 
gub C)f 400,000 100   

14 pr'jf s'nf] kSsL lgdf{)f 
hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f  500,000 100   



15 s]?lgof rf]sdf sNe {̂ lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/ cg'bfg 1,800,000 100   

16 
a?jfufp lzj dlGb/ b]lv /fKtL 
uf=kf= l;dfgf ;Dd ;*s lgdf{)f 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/ cg'bfg 1,500,000 100   

17 u|fj]n j*f g= 2 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 500,000 100   

18 /lgofk'/ ufp ;ldltsf] ejg lgdf{)f 
cfGtl/s ;|f]t 
gub 200,000 100   

19 j?jfufpdf lzj dlGb/ lgdf{)f 
cfGtl/s ;|f]t 
gub 200,000 100   

20 df=lj=;f]gk''/ ef}lts lgdf{)f 
cfGtl/s ;|f]t 
gub 500,000 100   

21 cf=lj=;f]gk'/ u]^ kvf{n lgdf{)f  
cfGtl/s ;|f]t 
gub 200,000 100   

22 
kSsL gfnf lgdf{)f kmlg{r/ ^f]n 
s]?lgof 

cfGtl/s ;|f]t 
gub 500,000 100   

23 lzj dlGb/ s]?lgof 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 100,000 100   

24 
l;Î]df gf/fo0f kf]v|]nsf] 3/hfg] 

af6f] u|fe]n  
cfGtl/s C)f 
gub C)f 200,000 100   

25 lxnf] lgoGq)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f 200,000 100   

26 
dlxdf rr{ cw'/f] kvf{n / u]^ 
lgdf{)f 

cfGtl/s C)f 
gub C)f 200,000 100   

27 
/fd dlGb/ ;+/IF)fsf] nflu kvf{n 
lgdf{)F /fhZj af*Kfmf* 750,000 100   

28 ;Gb]z rr{ em\ofn kNnf ags \̂^f cfGt/Ls ;|f]t 250,000 100   

29 jfn lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 200,000 100   

30 ejg lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100   



31 kSsL jfn lgdf{)f ags^\^f cfGt/Ls ;|f]t 300,000 100   

32 jl)fof s'nf] lgdf{)f 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 700,000 100 

 33 ;Gb]z rr{ em\ofn kNnf  cfGt/Ls ;|f]t 250,000 100   

34 
;fgf] glb Joj:yfkg /lgofk'/ 
ags \̂̂ L cfGt/Ls ;|f]t 2,400,000 100 

 35 af^f] u|fj]n >Lufp / ags \̂^f cfGt/Ls ;|f]t 400,000 100 

   ज मा       ८३.३९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.३  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक 

ग त 

(%) 

वि य    ग त  

(%) 

1 l^s'nLu( *f*f ^f]n af^f] :t/f]GgtL cfGt/Ls ;|f]t 450000 100   

2 l^s'nLu( k|glxof ^f]n af^f] u|fj]n cfGtl/s C)f gub C)f 200000 100   

3 dhufp knd s+ls|^ gfnf lgdf{)f cfGtl/s C)f gub C)f 1000000 100   

4 j*f :t/Lo v]ns'b cfGt/Ls ;|f]t 150000 100   

5 blIf)f kmNsfk'/ sNe^{ lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 500000 100   

6 
agufp :s''n b]lv sf]Onfjf; /f]* 
hf]*\g] af^f] u|fe]n 

cfGtl/s C)f gub C)f 650000 100   

7 sflGtk'/ cw'/f] kSsL gfnf lgdf{)f cfGtl/s C)f gub C)f 650000 100   

8 
gGb'rf}w/L tyf k'tnL bdfO{sf] #/ 
lgdf{)f 

cfGtl/s C)f gub C)f 600,000 100   

9 
lzj cfrfo{sf] #/ b]lv dx?j x'b} 
&'nf] uNnL b]lv ndxL vfg]kfgL ^+sL 
;Ddsf] af^f] :t/a[l$ j*f g+ 3 

n'lDjgL k|b]z gub 
cg'bfg 

10,00,000 100   

10 l^s'nLu( jsf{ uNnLdf gfnf lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ ;dk'/s 
cg'bfg 

2,000,000 100   

11 
pQ/ kmNsfk'/ '̂snfnsf] #/ b]lv 
ags \̂̂ f ;Dd af^f] u|fe]n 

k|b]z ;/sf/ ;dk'/s 
cg'bfg 

1,400,000 100   

12 
blIf)f kmNsfk'/ '̂snfnsf] #/ b]lv 
ags \̂̂ f ;Dd af^f] u|fe]n 

hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f  

400,000 100   

13 
sflGtk'/ clwsf/L dlGb/ cuf*L 
s'nf] s^fg lgoGq)f 

hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f  

500,000 100   

14 
sflGtk'/ clwsf/L dlGb/ ;+/If)f 
clwsf/L ;dfh s'nk'hf 

hgtf;+u pkd]o/ 
cfGtl/s C)f  

300,000 100   



15 
/fi «̂klt z}lIfs ;'wf/ sfo{qmd b''O{ 
sf]&] ejg lgdf{)f  

'/fi «̂klt z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd 

1,800,000 100   

16 vfg]kfgL sfo{qmd 
d'VodGqL z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd 

100,000 100   

17 
blIf)f kmNsfk'/ pbok'/df gfnf 
lgdf{)f 

cfGt/Ls ;|f]t 700,000 100   

18 
3 g+ j*f pQ/ kmNsfk'/ gfnf 
lgdf{)F 

g]kfn ;/sf/ ;dfgLs/)f 875,000 100   

19 kmNsfk'/ k'j{ l;dfgfdf gfnf lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100   

20 gf/fo)fk'/ af^f] u|fe]n g]kfn ;/sf/ ;dfgLs/)f 300,000 100   

21 
dhufp Go'/f]* ^f]nsf] cw'/f] gfnf 
lgdf{)F   

g]kfn ;/sf/ ;dfgLs/)f 150,000 100  

22 dhufp ;'Gb/jf ^f]n gfnf lgdf{)f  g]kfn ;/sf/ ;dfgLs/)f 875,000 100  

23 
jgufp jg hfg] af^f] :t/pGgtL 
tyf u|fe]n 

cfGt/Ls C)f gub 300,000 100   

24 >[hglzn ckfÎ d}qL ;+:yf cfGt/Ls C)f gub 200,000 100   

25 
hv]/f tfn b]lv l;tnfk'/ hf]*\g] 
kbdfu{ lgdf{)f 

ko{^g k|j$g 2,000,000 100  

26 af^f] u|fj]n nf]v/k'?jf uNnL /fhZj af*Kfmf* 400,000 100  

27 
hv]/f tfndf l*=kL=cf/=cg';f/ 
k'jf{wf/ lgdf{)f 

ko{^g k|j$g 2,000,000 100  

28 l^s'nLu( k|f=lj= cw'/f] ejg lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 1,500,000 100  

29 kmNsfk'/ lhtk'/ af^f] u|fj]n cfGt/Ls C)f gub 200,000 100  

30 
j*f g+=3 sf] pQ/ l^s'nLu( ldn 
rf]s k'j{ / kg]{of ^f]n u|fe]n 

cfGt/Ls C)f gub 300,000 100   

31 af^f] u|fj]n l^s'nLu( cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100   

  ज मा       ९३.७६ 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.४  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक ग त 

(%) 
वि य    ग त  (%) 

1 
lzj dlGb/ ^f]ndf gof «̂ofs 
lgdf{)f« 

cfGtl/s ;|f]t gub  300000 100   

2 a'^sxjf *'* lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t 250000 100   

3 e'/Lk'/df kSsL gfnf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

600000 100   

4 #'Dgf dlGb/df kvf{n lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  300000 100   

5 
h]i& gful/s lbjf ;]jf s]Gb| 
;+rfng 

cfGtl/s ;|f]t gub  400000 100   

6 
%' \̂sL #'Dgfdf kSsL gfnf 
lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t gub  800000 100   

7 
hgHof]tL cwf/e't ljBfnodf 
kvf{n lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t gub  200000 100   

8 
&'nf] #'Dgfdf kSsL gfnf 
lgdf{)f 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

1500000 100   

9 
 e};sf]df{df df^f] k^fg / 
u|fj]n  

cfGtl/s ;|f]t gub  400000 100   

10 
cg{jf dlGb/ / h]i& gful/s 
ejg kvf{n lgdf{)f  

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

1000000 100   

11 zflGtgu/df kSsL gfnf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

800,000 100   

12 r}nfxLdf s[lif ;*s lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

600,000 100   

13 ;]d/xjf kSsL gfnf lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  400,000 100   

14 
u'lh{xjf b]lv e'/Lk'/;Dd af^f] 
:t/f]GgtL 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

15 #f]/xjf u~h/Ldf jfn lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  250,000 100   



16 
eo/yfg ^f]ndf lx/fnfnsf] #/ 
b]lv /+u axfb'/sf] #/ ;Dd 
kSsL gfnf lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

17 
cg{jf rf]s b]lv aon*f*f 
;*sdf kssL gfnf lgdf{)f 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s 

20,00,000 100   

18 
rKk/vf]nf tfndf *\ofd 
Aoa:yfkg  

ko{^g k|a$g 
/fhZj af*kmf* 

550,000 100   

19 cg{jf lzjdlGb/ dd{t ;'wf/ 
ko{^g k|a$g 
/fhZj af*kmf* 

200,000 100   

20 e};sf]df{ af^f] u|fe]n lgdf{)f 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)F 

300,000 100   

21 %' \̂sL #'Dgfdf af^f] u|fj]n cfGtl/s ;|f]t gub  300,000 100   

22 zflGtgu/df kSsL gfnf lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  150,000 100   

23 
zflGtgu/^f]ndf ;fj{hlgs ejg 
lgdf{)f 

cfGt/Ls C)f 
gub 

300,000 100   

24 
lgdf{)fflwg lbjf ;]jf s]Gb|sf] 
joj:yfkg Pjd\ ljljw 

cfGt/Ls C)f 
gub 

400,000 100   

25 
eo/yfg lji^^f]n hfg] af^f]df 
kSsL gfnL lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

26 zflGtgu/ af^f] :t/pGgtL cfGtl/s ;|f]t gub  800,000 100   

27 eo/yfg k'j{uNnL af^f] u|fe]n 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 

200,000 100   

28 
u'lh{xjf b]lv %' \̂sL #'Dgf;Dd 
af^f] u|fj]n 

cfGt/Ls C)f 
gub 

200,000 100 
 

29 e};sf]df{ af^f] u|fe]n  /fhZj af*Kfmf* 200,000 100   

30 a*\sf #'Dgf af^f] u|fe]n cfGtl/s ;|f]t gub  300,000 100   

31 
cg{jfrf]s b]lv jon*f*f hf]*\g] 
kSsL gfnf cw'/f] 

cfGtl/s ;|f]t gub  1,500,000 100   

32 ;'gvf]nL zflGt gu/ hf]*\g] k'n cfGtl/s ;|f]t gub  2,000,000 100   



33 
r}nfxL /f]* b]lv eo/yfg hfg] 
af^f] :t/pGgtL 

/fhZj af*Kfmf* 200,000 100   

34 
lzj dlGb/ ljrsf] uNnL af^f] 
u|fe]n 

cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   

35 xf]dkfOk vl/b  cfGtl/s ;|f]t gub  250,000 100   

36 
l/ª /f]8 e7lgof ;]d/xjf 
;8s,bf];|f] r/0f 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s 

2,500,000 100   

37 ljB't lj:tf/ cfGtl/s ;|f]t gub  250,000 100   

38 h]l;; ejg lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   

  ज मा       ९४.०८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.५  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक 

ग त (%) 
वि य    ग त  (%) 

1 
;'gvf]nL ^f]n ljsf; ;:yfsf] ejg 
;xof]u 

cfGt/Ls C)f 200000 100   

2 
;'gvf]nL d':nLd j:tLdf ;d]t gfnf 
lgdf{)f / af^f] :t/ a[l$ 

cfGt/Ls C)f 700000 100   

3 
Go"/f]* dWo k]^L tf/af/ ;lxt 
a[If/f]k)f 

cfGt/Ls ;|f]t 500000 100   

4 a;Gtfgu/df gfnf lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 500000 100  

5 af^f] dd{t ;'wf/ cfGt/Ls ;|f]t 300000 100  

6 
sf]nxL ^f]ndf gfnf ;lxt af^f] 
:t/j[l$ 

cfGt/Ls C)f 500000 100   

7 u'b/Lxjf cf/ l; l; l;rfO s'nf cfGt/Ls ;|f]t 334000 100   

8 
b]pv'/L ax'd'vL SofDk;nfO{ gub 
cg'bfg 

cfGt/Ls ;|f]t 1,000,000 100   

9 aon*f*f kSsL gfnf lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100   

10 
u)f]zsf] #/b]lv x/L gf/fo)fsf] #/ 
;Dd kSsL gfnf 

cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100   

11 
Go"/f]* dWo k]^L tf/af/ ;lxt 
a[If/f]k)f cw'/f] sfd 

cfGt/Ls C)f 230,000 100   

12 lvd axfb'/ df=lj=k'jf{wf/  cfGt/Ls C)f 700,000 100   

13 u'Ktf k|]; cuf*L gfnf lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 200,000 100   

14 
db/;f clxn] ;'Ggt km}hfg] /hf 
k|f=lj=cg'bfg 

cfGt/Ls ;|f]t 10,00,000 100   

15 aon*f*fdf ;*s gfnf lgdf{)f cfGt/Ls C)f 200,000 100   



16 
>[hg;Ln ckfË d}qL ;+:yfnfO{ lap 

k''hL cg''bfg 

hgtf;+u d]o/ 
cfGt/Ls C)f 

200,000 100   

17 sf]nxL ^f]ndf cw'/f] gfnf / u|fe]n cfGt/Ls ;|f]t 400,000 100  

18 ;'gvf]nL sNe {̂ lgdf{)f ;'gvf]nL 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 

1,000,000 100  

19 
;'gvf]nL ^f]n ljsf; ;:yfsf] ejg 
;xof]u 

cfGt/Ls C)f 300,000 100  

20 
b]pv'/L ;flxTo tyf ;f:s[lts d~rsf] 
ejg lgdf{)F 

cfGt/Ls C)f 200,000 100  

21 
g]kfn kqsf/ dxf;+#sf] ;fem]bf/Ldf 
sfo{qmd ;~rfng 

cfGt/Ls ;|f]t 500,000 100  

22 
chDa/L h}ljs ljljwtfsf] lrN*]g kfs{ 
:t/pGgtL 

ko{^g k|a$g 750,000 100  

23 
lvd axfb'/ df=lj=4  sf]&] ejg 
lgdf{)f 

'/fi «̂klt 
z}lIfs ;'wf/ 
sfo{qmd 

3,600,000 100  

24 
;'lgtf e^\^/fO{sf] #/ b]lv cfbz{ ^f]n 
hf]*\g] ;*s gfnf lgdf{)f 

cfGt/Ls ;|f]t 300,000 100  

25 nf]x/Lxjf ;f]tfdf af^f] ;+/If)f cfGt/Ls ;|f]t 1,200,000 100  

26 ldng ^f]n cw'/f] gfnf / u|fe]n  cfGt/Ls ;|f]t 300,000 100  

27 O=k|=sf=sf] zf}rfno lgdf{)f 
/fhZj 
af*Kfmf* 

900,00 100  

28 df]afOn dd{t tflnd cfGt/Ls ;|f]t 400,000 100  

29 cfgGb ^f]ndf af^f] u|fe]n cfGt/Ls ;|f]t 150,000 100  

  ज मा       ६८.४ 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.६  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक 

ग त (%) 
वि य    ग त  (%) 

1 
af^f] u|fe]n tyf kSsL gfnf 
lgdf{)f lkkn af]l/ª 

cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100   

2 
nf}l^xjf ;f]tfdf kSsL kvf{n-
k|ultgu/ ^f]n_ 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

3 kSsL gfnf lgdf{)f -n+u*L ^f]n_ cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

4 af^f] :t/a[l$ -dWogu/ ^f]n_ 
cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100   

5 
dlxnf ejg lgdf{)f -b'db'df v}/L 
^f]n_ 

cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100  

6 af^f] u|fe]n -l;tn gdlsg ^f]n_ cfGtl/s ;|f]t gub  300,000 100  

7 af^f] u|fe]n tyf gfnf lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

8 af^f] u|fe]n tyf gfnf lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

9 af^f] u|fe]n %' \̂sL dx?jf 
cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100   

10 
%' \̂sL dx?jf ;d'xdf nufOPsf] 
sfutL nufot kmnkm'n au}rf 
tf/jf/ 

hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f   

400,000 100   

11 af^f] u|fj]n :ju{$f/L ^f]n 
cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100  

12 
gfnf lgdf{)f tyf u|fj]n a*\sf 
uNnL ^f]n 

cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100   

13 u|fj]n tyf gfnf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f gub 
C)f  

500,000 100   

14 a*\sf uNnL ;*s lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s 

2,000,000 100   

15 ;''a]bL s'nk'hf b]pk'/ ;+/If)f  cfGtl/s C)f gub 100,000 100   



C)f  

16 
af^f] :t/a[l$ -a]nbdf/ tyf 
#f]*]af;_ 

cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   

17 u|fj]n tyf kSsL gfnf lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  400,000 100   

18 
kSsL gfnf lgdf{)f -s;ndf]x/ 
^f]n_ 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

19 
b'db'df s[lif ;xsf/L ;:yfdf 
kvf{n lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100   

20 ;'/]zsf] k;n cuf*L sNe {̂ cfGtl/s ;|f]t gub  250,000 100   

21 
v]n d}bfg dd{t ;+ef/ b'db'df 
^f]n 

cfGtl/s ;|f]t gub  100,000 100   

22 
kSsL gfnf lgdf{)f zflGtgu/ 
^f]n  

g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)F 

500,000 100   

23 k|ltIffno lgdf{)f zflGtgu/ ^f]n cfGtl/s ;|f]t gub  150,000 100   

24 
;fj{hlgs ejg dd{t tyf 
;fdfu|L vl/b zflGtgu/ ^f]n 

cfGtl/s ;|f]t gub  100,000 100   

25 
%' \̂sL dx?jf ^f]ndf af^f] 
lj:tf/ u|fe]n 

cfGtl/s ;|f]t gub  600,000 100  

26 
dWogu/ Ko"&fgL ^f]ndf af^f] 
u|fe]n 

cfGtl/s C)f gub 
C)f  

200,000 100  

27 d?jf lgdf{)F a*\sf uNnL  cfGtl/s ;|f]t gub  600,000 100  

28 ;fj{hlgs ejg lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t gub  500,000 100  

29 cfgGb ^f]ndf af^f] u|fe]n /fhZj af*Kfmf* 150,000 100   

30 au}rf Joj:yfkg 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s 

2,000,000 100   

31 cfbz{ ^f]ndfdf af^f] u|fe]n /fhZj af*Kfmf* 100,000 100   

32 
/fKtL ^f]n ljsf; ;ldlt l(sk'/ 
hfg] af^f] :t/pGgtL 

/fhZj af*Kfmf* 200,000 100   

33 lhjg rf}w/Lsf] #/ hfg] af^f] cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   



u|fe]n 

34 b'db'df búuf{ dlGb/  
cfGtl/s C)f gub 
C)f  

800,000 100 ] 

35 
n+u*L ^f]n ljsf; ;ldlt 
k':kgu/ ^f]ndf af^f] :t/pGgtL 

/fhZj af*Kfmf* 2,000,000 100   

36 cfbz{ ^f]ndf af^f] lj:tf/ u|fe]n cfGtl/s ;|f]t gub  400,000 100  

37 
kSsL gfnf lgdf{)f zflGtgu/ 
^f]n  

g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)F 

500,000 100  

38 
ndxL h]l;; ejg lgdf{)f ;xof]u 
cg'bfg 

cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   

39 ljB't tf/ lj:tf/ jn/fdk'/ cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100   

40 
x]d/fh kf}*]nsf] #/ x'b} uPsf] 
af^F] 'lj:tf/ tyf u|fe]n 

cfGtl/s ;|f]t gub  200,000 100 ] 

  ज मा       ६९.१७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.७  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक ग त 

(%) 

वि य    ग त  

(%) 

1 sl/{ ;f]tfdf sNe {̂ lgdf{)f 
n'lDjgL k|b]z 
gub cg'bfg 

1957000 100   

2 
agu}df r}t]sf] #/ cuf*Lsf] af^f] 
:t/f]GgtL 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

150000 100   

3 
gof j:tLdf ehg d)*nL ejg 
lgdf{)F 

cfGtl/s ;|f]t 500000 100   

4 ag#';|L ehg d)*nL ^ «; lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

400000 100   

5 hgsk'/ ^f]n af^f] :t/fGgtL cfGtl/s ;|f]t 500000 100   

6 klZrd ag#';|Ldf af^f] lj:tf/ cfGtl/s ;|f]t 500000 100   

7 ̂]s}of vf]nfdf sNe^{ lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

300000 100   

8 
sKtfgu~h sNe {̂ lgdf{)F tyf af^f] 
lj:tf/ 

cfGtl/s ;|f]t 725000 100   

9 
sl/{ vf]nfnfO{ /fKtL glb ;Ddsf] 
efudf glb lgoGq)f ug]{ 

n'lDjgL k|b]z 
gub cg'bfg 

1000000 100   

10 ag#';|L k ]̂nf lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

100000 100   

11 cf}Bf]lus u|fd tf/jf/ cfGtl/s ;|f]t 2,000,000 100   

12 x;gfk'/ *\ofd :t/f]GgtL 
/fhZj af*kmf* 
:yfgLo gub 

750,000 100  

13 sKtfgu~h af^f] :t/f]GgtL 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

600,000 100  

14 
gof j:tLdf nId)fsf] #/ cuf*Lsf] 
af^f] lj:tf/ 

cfGtl/s ;|f]t 800,000 100   



15 j}if)f dlGb/ lgdf{)f 
hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f  

500,000 100   

16 gof j:tL ;Gb]zL ^f]ndf af^f] lj:tf/ cfGtl/s ;|f]t 400,000 100   

17 
gof j:tLdf ehg d)*nL ejg 
:t/f]GgtL 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

300,000 100   

18 /fgLdfn] ^f]n af^f] :t/f]GgtL 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

500,000 100  

19 x;gfk'/ b]lv jGu} ;*s :t/f]GgtL 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

1,500,000 100  

20 sl/{ ^f]ndf gfnf lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

1,500,000 100   

21 ag#';|L v'^Ldf vfg]kfgL sDk|];/ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

135,000 100   

22 ag#';|L v'^Ldf af^f] :t/pGgtL /fhZj af*kmf* 400,000 100   

23 ̂f]n ljsf; clkm; #/ lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200,000 100   

24 sKtfgu+h ^f]ndf af^f] lgdf{)f 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 

300,000 100   

25 hgsk'/ af^f] lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t 700,000 100   

26 ag#';|L af^f] :t/pGgtL /fhZj af*kmf* 1,200,000 100  

  
e/}of *f*F / gof j:tLdf af^f] 
lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t 100,000 100  

28 x'/}of vf]nfdf gx/ lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

500,000 100   

29 7 g+ j*f ;*s :t/pGgtL 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

1,800,000 100   

30 gof a:tLdf dlGb/ :t/f]GgtL 
k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

43,000 100  



31 
prflgDj' b]]lv vNnf] ^f]n hfg] af^f] 
:t/f]GgtL 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s cg'bfg 

1,000,000 100  

32 laB't ld^/ h*fg klZrd ag#';|L cfGtl/s ;|f]t 60,000 100  

33 w};] vf]nf lgoGq)f aGu} cfGtl/s ;|f]t 665,000 100  

34 w};] vf]nf lgoGq)f  cfGtl/s ;|f]t 250,000 100  

35 dlxnf ;fj{hlgs ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

500,000 100  

36 ag#';|Ldf l*k af]l/ª lgdf{0f 
g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 

75,000 100   

37 ag#';|Ldf vjf/L vf]nf lgoGq)f  cfGtl/s ;|f]t 300,000 100   

38 hgsk'/df af^f] :t/pGgtL /fhZj af*kmf* 400,000 100   

39 ehg d)*nL ejg lgdf{)f v'^L cfGtl/s ;|f]t 225,000 100   

40 ag#';|Ldf vjf/L vf]nf lgoGq)f  cfGtl/s ;|f]t 300,000 100   

41 dlxnf ;fj{hlgs ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

500,000 100   

42 jg#';|L v'^Ldf vfg]kfgL sDk|];/ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

135,000 100   

43 ch'{g cfwf/e't ljBfno vl/b ;fdfu|L cfGtl/s ;|f]t 400,000 100  

        100  

  ज मा        ७५.८१ 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.८  

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक ग त 

(%) 
वि य    ग त  (%) 

1 
eQ/s')*f b]lv vf]nL ufp x'b} hx/] 
k'n ;Dd gfnL tyf u|fe]n 

k|b]z ;/sf/ 
;z{t {cg'bfg 

1000000 100   

2 u)f]zk'/df cw'/f] dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200000 100   

3 k|z+;f d)*nL tf/ hfnL 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

100000 100   

4 larsfufp cw'/f] dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

150000 100   

5 eQ/s')*f k|ltIffno cfGtl/s ;|f]t 50000 100   

6 
u)f]zk'/ vfg]kfgL +̂sL l;(L / 
/+u/f]ug 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

100000 100   

7 uf]em]gf *f*F ;*s u|fe]n cfGtl/s ;|f]t 200000 100   

8 ;tal/ofdf cw'/f] dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200000 100   

9 ;tal/of rf}tf/f  cfGtl/s ;|f]t 100000 100   

10 ;tal/of «^; lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t 400,000 100   

11 
lu/L/fh a'(fyf]sLsf] #/b]lv klZrd 
jgemf/df kvf{n 

cfGtl/s ;|f]t 100,000 100   

12 
ofbjgfysf] #/ b]lv k"j{sf] cw'/f] 
jfn 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

150,000 100   

13 
lgDj'v'^L b]lv ]̂ªg}ofafaf ko{^sLo 
v'^L;Dd sNe {̂ kSsL gfnf ;lxt 
;*s u|fe]n 

n'lDjgL k|b]z 
gub 

10,00,000 100 
 

14 
ofbjgfysf] ^f]nsf] ;*sdf gfnL 
lgdf{)f 

cfGtl/s ;|f]t 300,000 100   

15 vf]nL ufp k|ltIffno cfGtl/s ;|f]t 50,000 100   



16 ;Gb]z rr{ tf/hfnL  
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

100,000 100   

17 vf]nLufpsf] cw'/f] dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

300,000 100   

18 ef}sf cw'/f] dlxnf ejg lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200,000 100   

19 hx/] cw'/f] dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

250,000 100   

20 v'^L blnt dlxnf ejg 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

900,000 100   

21 
;tal/of /f]* b]lv sflnk'?jf;Dd 
kSsL gfnL lgdf{)f 

k|b]z ;/sf/ 
;dk'/s 
cg'bfg 

1,800,000 100   

22 ̂]ªg}of u'kmf hfg] af^f] :t/f]GgtL 
ko{^g k|a$g 
/fhZj 
af*kmf* 

750,000 100   

23 
vf]nLufp;fu/ rF}w/Lsf] #/;Dd hfg] 
af^f] u|fe]n 

hgtf;+u d]o/ 
cfGt/Ls C)f 

200,000 100   

24 ;tal/of k|x/L rf}sLdf ^ «; lgdf{)F cfGt/Ls ;|f]t 50,000 100   

25 lah'nLk'/df kSsL gfnf lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 1,000,000 100   

26 
c;fgL :s'ndf sDKo'^/ tyf v]ns'b 
;fdfu|L vl/b 

cfGt/Ls ;|f]t 50,000 100   

27 c;fgL klZrd uNnL u|fe]n cfGt/Ls ;|f]t 200,000 100   

28 ef}sf ;*s u|fe]n 
/fhZj 
af*kmf* 

300,000 100   

29 uf]em]gf wgk'?jf;Dd ;*s u|fe]n 
/fhZj 
af*kmf* 

675,000 100   

30 /fdlbgsf] #/ b]lv vNofg;Dd cfGt/Ls ;|f]t 100,000 100   

31 j*f sfof{nosf] tf/hfnL / u|fj]n 
cfGt/Ls C)f 
gub 

500,000 100   



32 vf]nLufp ;*s dd{t cfGt/Ls ;|f]t 250,000 100   

33 af#vf]nL;Dd u|fe]n 
/fhZj 
af*kmf* 

300,000 100  

34 lah'nLk'/ ;*s u|fe]n cfGt/Ls ;|f]t 425,000 100  

35 d]nldnfk ejg dd{t of]hgf 
/fhZj 
af*kmf* ;+#Lo 
;/sf/ 

300,000 100  

36 
;tal/of uNnL b]lv /fKtL k'n;Ddsf] 
;*s u|fe]n 

g]kfn ;/sf/ 
;dfgLs/)f 

700,000 100   

37 /fKtL df=lj=k|fu)f lkmlnª  
/fhZj 
af*kmf* ;+#Lo 
;/sf/ 

100,000 100   

38 
luwlgof b]lv klZrd /fKtL k'n 
;Ddsf] ;*s 

/fhZj 
af*kmf* ;+#Lo 
;/sf/ 

600,000 100   

39 lgDa' v''^L dxt/f ^f]n af^f] lgdf{)f 
cfGt/Ls C)f 
gub 

150,000 100  

40 
lj/]gsf] #/b]lv b''Oe?jf;Dd ;*s 
u|Fe]n 

cfGt/Ls ;|f]t 200,000 100  

41 j*f sfof{nosf] tf/hfnL / u|fj]n 
cfGt/Ls C)f 
gub 

500,000 100   

42 ;'k}nf ^f]ndf u|Fe]n cfGt/Ls ;|f]t 50,000 100   

43 klZrd ljrsf ufp af^f] u|fe]n cfGt/Ls ;|f]t 400,000 100   

44 c;fgLdf dlxnf ejg lgdf{)f cfGt/Ls ;|f]t 150,000 100 
 

45 
c;fgL k'j{ uNnL u|fe]n tyf sRrL 
gfnf lgdf{)f 

hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f 

200,000 100 
 

  ज मा       ७१.७ 

 

 

 



आ.व. : २०७८/७९  अवधी : बजेट उपशीषक : वडा नं.९   

स.नं. काय म/आयोजना/ याकलापको नाम ोत 
व नयोजन 

 

भौ तक ग त 

(%) 
वि य    ग त  (%) 

1 
af^f] la:tf/ tyf u|fe]n -d}g] 
cw'/f]_ 

cfGtl/s ;|f]t 250000 100   

2 cw'/f] dlGb/ lgdf{)f cfGtl/s ;|f]t 200000 100   

3 
vfg]kfgL \̂ofªsL lgdf{)f tyf 
kfOk lj:tf/ 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

250000 100   

4 O=k|=sf=cldlnof ejg dd{t ;Def/ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

700000 100   

5 
df=lj= l/xf/df ejg Knfi^/ tyf 
em\ofn (f]sf lgdf{)f 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200000 100   

6 
sNe {̂ tyf af^f] u|fe]n - nf}/L 
l/xf/ cw'/f]_ 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

250000 100  

7 
af^f] la:tf/ tyf u|fe]n -rf}efg 
b]lv nf}l/l/xf/_ 

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

150000 100  

8 k|f lj xb{jfsf] ejg dd{t ;Def/ cfGtl/s ;|f]t 100,000 100   

9 af^f] sl^ª tyf lj:tf/ -t?lnof_ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

250,000 100  

10 sNe {̂ lgdf{)f -sf]Ntf/f_ cfGtl/s ;|f]t 200,000 100  

11 s'jf lgdf{)f -sf]Ntf/f_ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

35,000 100  

12 l;rfOsf nflu kfOk vl/b cfGtl/s ;|f]t 150,000 100   

13 af^f] u|fe]n :ofn] cfGtl/s ;|f]t 150,000 100   

14 l/xf/ uf}zfnf / s'^L lgdf{)f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

500,000 100   



15 
afu#fn PSn]j/ hns')*L 
xflQvfn leafw uf]('jf ;'gky|L 
afsf hf*\g] ;*s lgdf{)f 

k|b]z ;/sf/ 
;;t{ cg'bfg 

10,00,000 100  

16 
c;fgL k'j{ uNnL u|fe]n tyf 
sRrL gfnf lgdf{)f 

hgtf;+u d]o/ 
cfGtl/s C)f 

200,000 100  

17 s'jf lgdf{)f -hnhnf hns')*L_ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

35,000 100  

18 l;rfOsf nflu kfOk vl/b 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

200,000 100   

19 
sd{& ;fdflhs pBdL dlxnf 
;xsf/L ;:yfnfO{ kvf{n lgdf{)f 
cg'bfg 

hgtf;+u pk 
d]o/ 
cfGtl/s C)f  

500,000 100   

20 bfdf]b/ ;*ssf] :t/f]GgtL cldlnof 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

500,000 100   

21 
hghfltsf nflu a]df};dL t/sf/L 
pTkfbg  

cfGtl/s C)f 
gub C)f  

50,000 100   

22 uf}zfnfdf k/fn tyf bfgf vl/b cfGtl/s ;|f]t 100,000 100   

23 
sd{& ;fdflhs pBdL dlxnf 
;xsf/L ;:yfdf kvf{n lgdf{)f  

cfGtl/s ;|f]t 200,000 100   

24 l/xf/ Rofpvf]nf ;*s lgdf{)f 
k|b]z ;/sf/ 
;;t{ cg'bfg 

2,300,000 100   

25 afn ljsf; ejg lgdf{)f t]lnof cfGtl/s ;|f]t 450,000 100   

26 t^aGw lgdf{)f ufoqL ^f]n cfGtl/s ;|f]t 500,000 100  

27 k|f=lj=Eo";gk''/ cw'/f] ejg dd{t cfGtl/s ;|f]t 1,000,000 100  

28 o'jfsf] nflu l;kd'ns tflnd cfGtl/s ;|f]t 150,000 100  

29 
t^aGw lgdf{)f l;l/lË lkml/lË 

vf]nf  

/fhZj 
af*Kfmf* 

2,200,000 100 
 

30  lkml/lË vf]nfdf t6aGw lgdf{0f  
/fhZj 
af*Kfmf* 

800,000 100   



31 
l/xf/ b]lv t]lnof x'b} Rofpvf]nf 
;Dd ;8s :t/pGgtL  

/fhZj 
af*Kfmf* 

1,000,000 100  

32 
u''KtL tfndf 6«; lgdf{0f tyf xf]d 
kfOk h8fg 

ko{^g k|a$g 750,000 100  

33 
dlxnf ejg lgdf{0f lzjzlQm 
cldlnof 

cfGtl/s ;|f]t 500,000 100   

34 
l;rfOsf nflu kf]n tyf tf/ 
lj:tf/ lzjzlQm / ufoqL 6f]n 

cfGtl/s ;|f]t 700,000 100   

35 l/xf/ rf}sLdf zf}rfno lgdf{0f 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

100,000 100  

36 
gfnL lgdf{0f l/xf/ 8]/f hfg] af6f] 
l/xf/ 

cfGtl/s ;|f]t 200,000 100  

37 uf}zfnf lgdf{0f cfGtl/s ;|f]t 2,000,000 100  

38 
df=lj=cldlnof ;/:jtL dlGb/ 
lgdf{0f 

cfGtl/s ;|f]t 300,000 100   

39 
af6f] la:tf/ tyf u|fe]n 6fj/ 
8f8f l/xf/ 

cfGtl/s ;|f]t 150,000 100   

40 k|x/L rf}sL ejg lgdf{0f l/xf/ 
cfGtl/s C)f 
gub C)f  

2,000,000 100   

41 
af6f] la:tf/ tyf u|fe]n l/xf/ 8]/f 
h'/kfgL cw'/f] 

cfGtl/s ;|f]t 250,000 100   

42 
af6f] la:tf/ tyf u|fe]n rfbgL 
6f]n  

/fhZj 
af*Kfmf* 

400,000 100  

43 
blnt dlxnf cfo ctflndfh{g 
l;kd'ns 

cfGtl/s ;|f]t 150,000 100  

44 
/fi6«klt /lgªl;N8 k|ltof]lutfdf 
efu lng df=lj=l/xf/nfO{ cg'bfg 

  50,000 100 
 

  ज मा       ६३.९८ 



 १८. नाग रक आरो य के  : 

.सं. वजेट ववरण बजेट रकम  खच रकम  खच तशत कै फयत 

१ चाल ु २८,००,०००।०० १८,७८,७२५।०० ६७.१०  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१९. लमह  अ पताल : 

.सं. वजेट 
ववरण 

बजेट रकम  खच रकम  खच तशत कै फयत 

१  ५,१९,००,०००।०० २,१५,७८,५०८।०० ४१.५८  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२०. नगरपा लकाको आथक ग त : 

.सं. वजेट 
ववरण 

बजेट रकम  खच रकम  खच तशत कै फयत 

1 चाल ु 64,02,56,660 44,55,71,148.04 ७१.७  
2 पिुजगत 51,49,60,340 32,37,56,576 ६२.८७  

कुल ज मा 1,15,52,17,000 77,93,27,724.04 67.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

                      हर  चौक  भवन ममत वडा नं. ९ 



 

 

 

                     िखम बहादरु शाह मा व रंगरोगन 

 



 

 

 



दमुदमुा मि दर रंगरोगन 

 

 

गौशालामा रहेका गाईह  वडा नं. ९ 



 

 



 


